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loya dâir tafsilât 2
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TEZ A KK- CEVDET HAKKINDA

On dokuzuncu asr Türkiye Tarihi’nin mühim bir kayna
telâkki edilen Tezâkir-i Cevdet, burada ahsiyetini belirtmek için

fazla söz söylemei zaid bulduumuz Ahmed Cevdet Eaa’mn 1

görüp iittii veya bizzat kart hâdiselere, içyüzünü bildii

meselelere, zamanndaki devlet adamlarna dair kaleme alp
vak’a-niivislikte halefi Ahmed Lûtfi Efendi’ye gönderdii yaz-
lardan mürekkeptir 2

.

J Cevdet Paa’mn hayatna ve ahsiyetine dair imdiye kadar kitab
ve makale olarak bir hayli neriyat yaplmtr. Hazinc-i fünun. (stanbul
10 Zilhicce 1312 tarihli nüsha;, Cevdet Payenin Bebek’deki yalsnda vefa-
tn (a Zilhicce 1312 - 25 Mays 1895) müteakip “kendi kalemile yazlm”
uzunca bir hâl tercümesi neretmidir ki bu yaz müverrihimizin resmî ha-
yatn kâfi derecede aydnlatt gibi, Babakanlk Arivi, Sicill-i ahvâl defteri

(No. 1, sahife q) ’nde de bu hususta malûmat vardr. Ara sra iir ile u-
raan ve baslmam Jivançe'

P

stanbul Belediye kiitüohanesinde kendi ev-

rak arasnda bulunan Cevdet Paa, ibnül-Emin Mahmud Kemâl Bey’in
Son Asr Türk âirleri (stanbul 1931, sahife 236 ve devam! adl eserinde yer
alm bulunuyor. Cevdet Paa’nm tarihçilii için Bk. F. Babinger, Die Ge-

schichtsschreiber der Osmanen und ihre Werke, Leipzig, 1927 s. 376 v.d. müracaat
edilmelidir. On dokuzuncu asrn bu pek mühim Türk âlimi hakknda
neredilmi en etrafl vaz olarak âlî Cümezovlv’r.vn rn ,,/.n yy,,.. / Ç.u, ..

Ansiklopedisi, stanbul 1 944-.-' acili makalesini zikredebiliriz. Belli bal kay-
naklardan baka Tezâkir-i Cevdefden de istifade suretiyle kaleme alnan bu
tetkik, Cevdet Paa’nm hayatna ve eserlerine dâir doru malûmat verdikten
baka, bu mevzu üzerine yaplm neriyatn bibliyografyasn ihtiva etmek-
tedir. Âlî Ölmezolu’nun makalesinden sonra M. akr Ülkütar, Cevdet
Paa, Hayat ve Eserleri (Ankara 1954) ismini verdii bir risale neretmitir.
Cevdet Paa, bir hukuk âlimi olarak, Ord. Prof. Ebülulâ Mardin ta-

rafndan, Medenî hukuk cephesinden Ahmed Cevdet Paa (stanbul 1946) adl
eserinde tedkk edilmekte, Paa merhumun hukuk sahasndaki mevkii ve
Meceiie-i ahkâm- adliyye’nin tertibindeki hizmeti salâhiyetle belirtilmektedir.

Gösterdiimiz kitaplarda lüzumu kadar bibliyografik malûmat bulun-
duundan bu mesele üzerinde daha fazla durmadan, Cevdet Paa’nn hayat
için en emin kaynan Tezkire No. 40 olduunu hatrlatmakla iktifa ediyoruz.

2 Tezâkir-i Cevdet'in tebyiz edilerek Lûtfi Efendi’ye gönderilen metin-
leri elde mevcut deildir. Tezakir’in bizzat müellif kaleminden çkma müs-
veddelerini muhtevi orta büyüklükte 21 defter bugün stanbul Belediye
kütüphanesinde Cevdet Paa evrak arasndadr ki nerimize esas olarak ald-
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Tezkire kelimesinin cerrfi ile müellifin isminden vücude
getirilmi Tezâkir-i Cevdet terkibi, ilk bakta akla birtakm
alelâde muharebe varakalar getirmemek mümkün olmuyor.

Cevdet Paa, bir vekayiname diyebileceimiz bu metinlere te-

zakir adm vcirke, bir taraftan ayn ehir dahilinde teâi edi-

len muhabere evrakn düünerek asllarmda Saâdetlû Efendim ,

Semahatlû Efendim hazretleri gibi elkab. ve resmî kitabetin rüt-

beye göre deien hatime cümleleri kullanm, dier tarafdan

da, ihtimal tezkire kelimesinin Daka bir manasn gözönundc
tutarak, Franszlarn memoires tâbirine mukabil bir mefhum
murad etmi, bunlarn kendi hatrat olduunu anlatmak
istemitir. Bu itibarla tezâkir kelimesi, zanmmza göre, geçen
asrda bugünkü mânaya gelmeyen hâtrat’in yerini tutmaktadr.

O tarihlerde henüz ilmiye silkinde olduundan efendi un-
vann tayan müellifimiz, her ikisinde de âza bulunduu En-
cümen-i dani’in karan ve Meclis- umûmî-i maârif’in “arz

ve ihtar” üzerine sâdr olan irade-i seniyyc mucibince 1188-124.1

devri vekayi’ini yazmaa balam 3 ve Tarih-i Cevdet’in ilk

ksmlarm tamamladktan sonra 1 Cumadelulâ 1271 (6 ubat
1855) de vak’a-nüvislie getirilmiti.

Cevdet Lfend mâruf 7 ariKinin te’lifine devam etmekle

beraber bir yandan da kendisine tevdi’ edilen muhtelif vazife-

lerin ifasna çalyor, ayn zamanda, eline geçirdii vesikalar

mz metin ite bu müsveddelerdir. Cevdet Paamn evrak büyük kz Fat-
ma Aliye Hanndn terekesinden. stanbul’da Bayezid’de Hakkâkler-çars
diye mâruf Sahaflar-çarsmda Kitapç Nizameddin Aktuç Bey tarafndan
saln anrd. Keyfiyetten haberdar olan Halil Edlem (Sadrâzam Ed-
hem Paazade) ve Ressam Ahmed Ziya Beyler karl bir k sabah erken-
den dükkâna gelip bu pek mühim evrakn yâd ellere geçmemesi ve umu-
mun istifade edebilecei bir müesseseye mâl edilmesi için nasl çrpndklar
mumaileyh Nizammeddin Bey’den mesmu’dur.

3 Cevdet Paa mehur Tarih’inin on ikinci cildini gönderdii Namk
Kemâl Bey’in bu esere 1241 senesinde hitam verilmesine itiraz ederek vaka-
yi’in hiç olmazsa Msr meselesinin sonuna kadar yürütülmesi icap ettiine
dair 22 Safer 1302 tarihli mektubuna. 1 Rebiyülevvel 1302’de yazd ce-

vapta "Encümen- 1 Dani’in karan ne ann üzerine sâdr olan irade-i seniyye-i eh-
riyarî mucibince memuriyet-i âcizanem Vak’a-i hayriyye’ye kadar olup andan sonras
vak'a-niivis Efendi hazretlerim, âit olduundan daha ilen gidilse vazife haricine çklm
olurdu'’ diyor (Mustafa Reid, Bedayi’ül-ina, stanbul 1302 sahife 149-53.
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muhafaza ile devrin vekayi’ini zabtetmekten geri durmuyordu.
Vak’a-nüvisin mühim hâdiseleri hemen not ettiine, Viyana
Konferansna memur Reid Paa ile, sonra geri kalacak olan
Avrupa seyahatine hazrlanrken “hasb'el-memuriyye” ve-
kayi’ zabtiyle megul bulunduunu söylemesi

(
Tezkere No.y)

kâfi bir delil saylabilir. Bundan baka Tezkire No. 6 daki u

:

“ Taraf- fazlanelerine devr-ü teslim-i ma’lumat edilmek üzere vak?ti-

nmi iken âcizane tesvid edilmi olan zabt varakalar gözden geçirildi”

cümlesi de müverrihimizin zamannda ve muntazamen kayd
eylediine üpheye mahal brakmayacak surette meydana koyar.
Devletin resmî tarihçisi dier iler ehemmiyet kesbettikçe
“vak’a-nüvislik umurunu” muvakkaten bir tarafa brakyor,
eli bo kald zaman tekrar vukuâtm tesbitine balyordu
(Tezkire No. 26’nn hatimesi).

Cevdet Paa, 1281 sonlarna 4 kadar süren vak’a-nüvis-
lii esnasndaki hâdiselerden baka, Abdülmecid'i cülûsundan
itibaren cereyan eden vukuat, ve kendi hâl-tercümesi vesile-

siyle 1288’den sonraki devri (son Tezkire’nin nihayetindeki
tarih 5 aban 1312 dir), bazlar pek uzun, bazlar nisbeten
daha ksa birer tezkire halinde kaleme almtr ki bunlarn
yekûnu krka bali olur ve hepsi büyük ve pek mühimin bir
vekayiname tekil eder.

Birinci Tezkire’âe vak’anüvisler arasnda câri usûl ile bu
vazifede bulunmu eslâf hakknda biraz malûmat verilmi,
mütaâkp dört Tezkire Lutfi Efendi’ye bâz vesikalar gönde-

Lûtfi Efendi {Tarih, stanbul, 1290, cilt I, sahif 7) vak’a-nüvislie
"bin iki yüz sekoen iki evâhirinde nasb” olunduunu ve “mukaddema lmi-
yeden el an rübe-i ulâ smf- sanisi ile mübahî

”

bulunduunu söyledii gibi
Cevdet Paa ( Tezkire No. 30) 7 Zilkade 1 298) de hâiz olduu Anadolu
kazaskerlii payesinin vezarete tahvil olunduunu ve müteakiben Haleb ve
Adana eyaletlerinin birletirilmesinden teekkül eden Haleb vilâyeti vali-
liine getirildiini kaydettikten sonra Lûtfi Efendi’ye

“
vak?anüvislik hizmeti

dahi uhde-i fazlanelerine. ihale edilmi idüinden artk vekayi’-i Devlet-i aliyye’nin

zabt ve tahriri mürettib- zimmet-i viyalar olup bendeniz otuz kt’a tezkire ile devr-ü
telim-i malûmat vazifesini ifa eylemi oldum. Fakat arzeylemi olduum malûmatn
ikmali lâzme-i hâlden olmala ikmâl-i vazife kabilinden olmak üzere pi-gâh- haka-
yk- iktinah- fazlanelerine dier bâz tezâkir takdim etmek niyetindeyim” demi-
tir. Cevdet Paa’nn vak’a-nüvislie ta’yin tarihi i Cumadelâhire 1271’dir
( Tezkire No 6).
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rildii bildirilmek için yazlmtr. Çounun mahiyetini tâyin

edecek kati karinelerden mahrum bulunduumuz bu vesika-

larn Lûtfi Tarihi’ndCki muharrerâtn bir ksm olmasn pek

muhtemel görüyoruz. Nitekim Cevdet Paa, Msr valisi Meh-
med Ali Paa’nn sadrâzam Hüsrev Paa’ya yazd iki mektubu
vak’a-nüvis Lûtfi Efendi’ye gönderirken

(
Tezkire No. 5),

bunlarn “Tarih’ e dere olunacak letâif-i muharrerattan” olduunu
söylüyor. Lûtfi Efendi ise

“
letâif-i tarihiyyeden olmala bu mahalle

dere olundu

”

diyerek 5 Tarih’ine böyle iki mektup sureti alyor

ki, Cevdet Paa’nm yollad vesikalar bunlar olsa gerektir.

Be fasiküle ayrmak artile nere baladmz Teza-

kir-i Cevdet’in en mühimleri akncdan krkncya kadar 35 tez-

kiredir ve bu tezkireler Tanzimat devrinin bir ksm vekayi’-

ini hiç bir eserde mevcut olmayan tafsilât ile açk, tekellüfsüz

ve mânidar bir ifade kullanarak anlatt gibi, Abdiilhamid

II. saltanatnn bâz hâdiselerine ait kaytlar da ihtiva ederler.

Osmanl tarihi’nin bu devreleri hakknda yazlm ciddi eser-

lerin nekadar mahdut olduu, hattâ birçok meselelerin na-

sl karanlklar içinde bulunduu düünülürse, Cevdet Paa
gibi ilim ve ihatas herkesçe maruf bir zat tarafndan böyle

bir devir hakknda verilen malûmatn kymet ve ehemmiyeti

kolaylkla anlalr.

Müverrih, Tezkire No. 49’da : “Vak’a-nüvis olduum zamann
vekayi’-i mühimmesiyle bâz vukuât- mütefeni’asn icmalen beyan ve

ijade zmnnda zat- fezâil-simat- semulîlerine otuz dokuz Tezkire

takdim ettim” mukaddemesini müteâkp “imdi de tercüme-i hâl-i

âcizanemin beyanna dair bir Tezkire ile tekmil-i erbain etmek isterim”

diyerek son Tezkire’yi kendi biyografyasma tahsis niyetinde

olduunu zarifane ifade eder ve tezkire adedinin krk ama-
masna itina ederek krknc Tezkire’nin devam olan yazlar,

onun tetimmeleri sayar. Cevdet Paa’nn büyük kz Fatma
Aliye Hanm’m, Cevdet Paa ve zaman adl eseri bu Tezkire’vnn

hulâsasndan baka bir ey deildir.

Hemen herkesi alâkadar edecek bahisleri muhtevi bulunan

ve bugün defter dolular bir müsvedde halinde duran Tezâ-

kir-i Cevdet’in baslm ksmlar mevcut olmakla beraber bun-

5 Ahmed Lûtfi Efendi, Tarih, stanbul 1302, cilt VI, sahife 42.
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lar, eserin bütününe nisbeten pek azdr. 6 Bildiimize göre
birinci Tezkire nin tamam ile (bu Tezkire’nn Saâdetlû Efendim.
hitab ve Fi 16 Recep 1288 tarihi müsveddede yoktur. Mezkûr
tarih, Cevdet Paa nn Lûtfi Efendi’ye ne zamandan itibaren
tezkire göndermee baladn gösteriyor) krknc Tezkire

1

de
Semahatlu Efendim hazretleri” hitab ve “Âlî Paa münharif'ül-

mizaç olup hastal kesb-i iddet etmekte olduu esnada” ibaresiyle

balayan ve “Bu icrâat- malijyeden nâî Avrupa halk dahi Dev-
let-i aliyye’den miiteneffir olmutur” cümlesine kadar devam eden
ksm, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuasnda (say : 44-47)
de Dahiliye nazr- esbak Dani Beyefendi tarafndan ihda olunan
bir defter”den naklen “Cevdet Paa evrak” nam altnda nere-
dilmitir. Yeni Mecmua'da çkan Kafkasya'ya dair bir lâyiha

, Tez-
kire No. rr’deki lâyihadr ve bu ksmlarn müsveddeden deil
Vak’a-nüvis Efendiye gönderilmi metinlerden alnd muhak-
kaktr. Lûtfi Efendi Tezâkir-i Cevdet'i toplu olarak muhafaza
etmemi, bunlarn bir ksm salnda, belki bir ksm da ölü-
münden sonra muhtelif ellere geçmitir. Filvaki’ Tarih-i Os-
manî Encümeni Mecmuas'nda intiar eden metinlerin ba tara-

fndaki kayttan, baslan parçalara esas tekil eden Tezkire’lerin

bizzat Lûtfi Efendi tarafndan Abdülhamid II. nin kütüphane-
sine takdim klnd anlalyor 7

.

Tezâkir-i Cevdet, tarih sahasnda çok yaz yazm bir müel-
lif olan Cevdet Paa’nm üphe yok ki en mühim eserlerinden

biridir. Kasas- Enbiya gibi kitaplarn ve aada temas ede-
ceimiz Ma'ruzat’m bir tarafa brakalm. On dokuzuncu as-

rn bu en büyük Türk tarihçisine müverrihlik sfat, malûm
olduu üzere Tarih-i Cevdet'i te’lif ettii için verilmitir. Bu

6 Burada Reid Paa’nm Islâhat ferman aleyhindeki mehur lâyiha-
snn, merbut bulunduu Tezkire ile birlikte Tezâkir'de sureti vardr, ve
bunlarn miikerreren tab’ edilmi olduu malûmdur. Keza, Tezkire JVo. 40’da
Cevdet Paa’nn muhtelif eserlere yazd takrizler bulunduunu ve bunlarn
o eserlerle birlikte basldn da hatrlatmalyz.

7 Lûtfi Efendi’nin kavd udur : Cevdet Paa merhumdan bi'l-vürud taraf-
fakiranemde mahfuz olan ayan- mütala'a bâz resâil ve mevadd- mühimmeyi havi
mecmuadr, favi ' olmamak için Kütüphane-i hümayun'a takdim klnmtr.

Abd-i kadim-i Hazret-i Padiahî

Vak’a-nüvis

Lûtfi
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maddeten ve ma’nen azîm eser* müellifin yaamad devir-

leri, yetimedii devlet adamlarn naklettii halde kymetin-

den bir ey kaybetmez. Tezâkir’e gelince, son zamanlarda ara

sra istifade edildiini bildiimiz bu henüz deeri nisbetinde

tannmam eser, Cevdet Paa’mn bizzat içinde yaad ve bir

çok hâdiselerine itirâk ettii bir devrin hikâyesidir. Müellif

burada anlattklarm ya gözü ile görmü veya görenlerden

iitmitir. Binaenaleyh, Tezâkir-i Cevdet'e Tarih-i Cevdet ’den üs-

tün bir deer tanmak ve onu her eser hakknda gösterilmesi

icap eden ihtiyat elden brakmamak artiyle, Cevdet Paa’nm
kaynak mahiyetinde asl tarihi telâkki eylemek yanl olmaz.

Cevdet Paa, Abdülmecid, Abdülaziz, Murad V. ve Ab-

dülhamid II. devirlerini idrâk etmi, Osmanh tarihinde devir

açan bir ahsiyetin, Mustafa Reid Paa’mn mahremiyet dâi-

resine girerek çok mühim meselelerin içyüzünü örenmi,
Âlî, Fuad, Rza, Damad Mehmed Ali, Yusuf Kâmil, Müter-

cim Rüdi, Mahmud Nedim, irvanî-zade Rüdi, Hüseyin

Avni ve Midhat Paalarla bunlarn emsalini yakndan tanmak
sayesinde devrin siyasî hâdiselerine müteallik malûmatn ge-

niletmi bir zat idi. Anadolu ve Rumeli slahat hey’etlerinde

bulunarak imparatorluun darî ve çtimaî bünyesini tetkike

frsat bulan, valilik ve nazrlk gibi büyük makamlara yükse-

lerek devletin esrarna nüfuz eden böyle bir kimseden, kendi

devrine dair hâtrat kalmasnn Türkiye tarihi için ne büyük
bir kazanç olduunu izaha hacet görmüyoruz.

Tezâkir’de bahsi geçen meseleler o devrin vak’a-nüvisi

Ahmed Lûtfi Efendi’ye düen bir vazife idi. Gerçi bu zat vazi-

fesini ihmâl etmiyer'ek imdiye kadar maatteessüf ancak sekiz

cildi çkan ve mütebakisi resmî ve hususî bâz kütüphanelerde

yazma halinde bulunan bir Tarih brakmtr. Fakat en sathî

bir mukayese bile vak’anüvislikte halef selef olan bu iki zatn
eserleri hakknda doru bir fikir vermee ve Cevdet Paa’nm
Lûtfi Efendi’den her cihetce nekadar üstün olduunu göster-

mee kâfidir. Mamafih unu da söyliyelim ki, Lûtfi Tarihi de

kendine göre bir kymet tamakta ve Tezâkir-i Cevdet’te bulun-

mayan birtakm kaytlara ancak orada tesadüf edilmektedir.

Cevdet Paa Tezkirelerini aynen neredilmek üzere kaleme

alm deildi. O, Vak’a-nüvis Efendi’ye bir nevi’ me’haz temini
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için hazrlad bu metinlerdeki her bahsin tarihe geçmiyece-m, daha dorusu geçemiyeceim biliyor, nitekim Tezkire
No. 6 nn sonlarnda “Vekayi’in bir kam geçmedikçe hakkiyle ilâ-

n kabil olmaz. Bu Tezkire-i âcizinin ekser-i mündericat halen içinde

bulunduumuz bir asrn zatiyyat ve ledünniyyat olmak hasebiyle bun-
dan bir hayli müddet sonra dahi meydana çkarlamaz. Fakat tahririne
me mur olduklar seneler vekayi’inin esrarna miftah ve mukaddime
olmak hasebiyle zat- âlîlerine mahremane keçf-i raz edilmek lâzm
gelmdr. Ceride-i vekayi’in ana göre tertib ve tahriri” diyordu.

Tezakir-i Cevdet
,
devrin umumiyet itibariyle siyasî ve iç-

timai vekayi inden baka, padiahlarn mizacna ve vükelâ
ile münasebetlerine, saray kadnlarnn hususî hayatlarna
ve israf ve sefahatlerine, hükümet tarafndan bâz icrââtn
halk üzerindeki tesirlerine ve bu yüzden çkan karklklara
dâir pek mühim tafsilât verir. Bâzan bir muâyede resmini,
bir fermann ilânn, bir cenaze alayn, bir padiahn Bâb-
âlîye gelerek vükelâdan hesap sormasn öyle canl ve tabiî
bir lisanla anlatr ki, bunlar zamannn ifade tarzna uygun
cümlelere sindirilmi olarak okumak bizi on dokuzuncu asrn
ortalarna doru sürükleyip götürür.

Cevdet Paa nn, Tezâkir’âe kendi devri vekayi’ini ahsî
görüüne göre muhakeme ettii ve halefini bu görüe göre
hazrlad muhakkaktr. Müverrihimiz, bal bulunduu devlet
adamlarn bilhassa, bitaraf görünmek içm bâzan hafifçe
tenkid ettii Mustafa Reid Paa’y ekseriya hakl, hiç deilse
mâzur göstermee çalm, buna mukabil, belki srf hususî
sebepler yüzünden aralarnda soukluk bulunanlar bahis
mevzu u ederken ac bir dil kullanmaktan çekinmemi, bu
arada kendini de en salim düünen ve bir çok meselelerin halli
zmnnda fikrinden istifade edilen bir ahsiyet olarak ileri sür-
mek frsatn kaçrmamtr s

. Aa yukar eski müelliflerin

8 Cevdet Paa’mn Sadaret ve Meihat gibi en büyük makamlara yük-
selmek için nihayetsiz bir arzu besledii ve kendisi gibi lmiyeden geldii
halde vezir ve bilahere sadrâzam olan irvan î-zade Rüdi Paa misalinden
pek dlgir olduu muhakkaktr. Onun bu hislerini dolambaçl bir ekilde
ifade eden u satrlar okuyalm :

Sadrâzan ve gerek fakir ikimiz dahi tarîk-i ilmiyyeden geldik. Fakat o mebde''-i
meratb-i ilmiyye olan müderrislikten defaten vezir oldu. Devlet'in etvar ve es-
rarm örenmeden vükelây- devlet srasna geçti. Ben ise m&ntehay- meratib-i
lmyye olan kazaskerlik rütbesini ihraz ile Meihat'e mülâzim

'

iken tarîkim
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çounda göze çarpan bu îtiyad bir tarafa braklacak

olursa, zekâs, ilmi, dirâyeti, tecrübesi ve zamann icap-

larna göre hareket etmek kabiliyeti sayesinde, birkaç padiah

devrinde en yüksek mevkilerde bulunmak ve asla nekbete u-
ramamak gibi nadir bir tali’e mazhar olan ve talî:in bu mü-

sâadesini üphesiz biraz da kendi hazrlayan Cevdet Paa,

bahsedecei meselenin ruhuna nüfuz etmesini bilir ve onu

vuzuh ile, datmadan ve istedii ekilde ifade kudretini gös-

terir bir edib idi. Tezâkir’in birçok sahifeleri onun, bu herkesçe

malûm meziyetini bir kere daha meydana koymaktadr.

Lûtfi Efendi’nin, Tezâkir-i Cevdet gibi gayet mühim bir

menba’a malik olmak frsatndan ne dereceye kadar istifade

ettiini aratrmak bu küçük mukaddimede bütün umûlü

ile tedkik edilemiyecek nisbette geni bir mevzu’ olmakla bera-

ber, hiç deilse birkaç sözle bu mesele hakknda fikir vermee

çalmak mecburiyetindeyiz. Evvelâ unu söylemek lâzmdr

ki, Lûtfi Efendi Abdülhamid II. devrinde, Tarih’ini kaleme

alp nerederken, Cevdet Paa’nm verdii bütün malûmat

ortaya dökemez, padiahlarn ve sultanlarn içyüzüne, hal’-

lere, iclâslara ve daha buna benzer nice meselelere temas bile

edemezdi. Bu itibarla Tarih-i Lûtfi’nin birçok hususlarda

Tezâkir-i Cevdet’e nazaran daha sathî, daha resmî, tâbir câizse,

tahvil buyruldu. Henüz vükeiây- devlet dadna dâhil olmam iken esrar-

devlet'e vukuf kesb etmi idim. Mehmud Paa makam- Sadaret-i lesmim etti.

Devlet'in vaz'n bozdu. Tavrm deitirdi. Ben tecribem hasebiyle bu makama,

rabet göstermedim. O ise tecribesizlii hasebiyle izhar- hrs-u hâhi ederek

kendisini bu gaileye uratt. imdi azli emmareleri zuhur etti... Ana kim halef

olacak bilmem. htimâl ki daha fenas gelir ve en ziyade ürkdügüm ey bar-t

giran- Sadaret'in bana tahmil olunmas mutala'sdvr"

Cevdet Paa’nm irvanî-zade Rüdi Paa’ya bildirilmek üzere onun

bir adamna söyledikleri Tezkire N. 40'

m

baka bir yerinde “tahsil Sadaret'

e

hâhier” olmadn söyleyen Cevdet Paa, Abdülhamid II. ve takdim

ettii Ma'ruzat'ta da (beinci cüzdan, Belediye kütüphanesi, Cevdet Paa evrak

}

Âlî Paa’nn vefatnda Sadaret namzedlerinden birinin kendisi olduunu

iddia etmi ve ihtimâl Sultan Hamid’e Sadaret babnda ahsn hatrlatmak

istemitir. Ma'ruzat'm bu hususdaki ifadesi udur:
“1288 Cumadelâhiresinde Âlî Paa fevt oldu. Sadaret üç kii yâni Bahriye Ma-

zn Mahmud Nedim Paa bu kullan ve irvanî-zade Rüdi Paa beyninde dâir ola-

rak iki üç gün makam- Sadaret halî kald. Nihayet mah- merkumun yirmi ikinci

günü Mahmud Nedim Paa sadr- âzam oldu."
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hadiselerin tam tasvirini deil ancak silik birer gölgesini ak-
settirmesi mukadderdi.

Vak’a-nüvis Efendi’nin, Abdülhamid II. devrinde el sü-
remiyecei tehlikeli mevzu’lar sükût ile geçitirmesi mâzur
görülse bile, Tezâkir’den kimseyi kukulandrmadan fayda-
lanabilecei birçok meselelere lâyk olduklar deeri verme-
mesi te vil kabul etmez. Lütfi Efendi, Cevdet Paa’nn en fazla

ehemmiyet atfettii ve her birine uzun sahifeler tahsis eyledii
meselâ Bosna ve Kozan vekayi’inden, Mekke’de Abdülmut-
talib Efendi isyanndan ve daha buna benzer hâdiselerden
ya hiç bahsetmemi veya onlara bir kaç satrla iaret edip geç-
mi,

9

bu suretle on dokuzuncu asr Türkiye’sinin bâz mühim
meselelerini âdeta unutulma tehlikesine mûruz brakmtr.
Mamafih Lûtfi Tarihi’nde Tezâkir’den hemen aynen alnan
parçalar bulunduunu da söylemeliyiz. Buna misâl olarak,

mezkûr Tarih’m yedinci cildinde (s. 99) Reid Paa’ya dâir
olan ksm ve onu takib eden :

“Bu devrin ricali güzel ömür geçirdiler. Ho geçindiler. Pek çok

irad ve akar edindiler. Haklarn inkâr etmiyelim dolab- Devlet’i dahi

güzelce idare ettiler. Muvazene-i maliyyeyi gözettiler. Fakat haricen

çan ve itibar kazanamayb politika içlerinde racil kaldlar. Dahilen
beyn’en-nas irtikâb ve irtia ile medhûl oldular. zt- ahane anlardan

usand” satrlar kelime deitirmeksizin Tezkire No. 6 dan
alnmtr ve Tezâkir ile Lûtfi Tarihi-nin tam bir mukayesesi
neticesinde bu tipte baka misâller de bulunabilir.

Bu vesile ile Lûtfi Efendi’nin, Cevdet Paa hakknda ba-
zen de pek müsait olmyan bir lisan kullandn kaydetmeden
geçmiyelim. Filvaki’ Tarih’mi selefinin telkin etmek istedii

fikirleri bâzan pek uymayacak ekilde kaleme alan Vak’a-nüvis
Efendi, onun Filibe’ye memuriyetinden bahsederken “Cevdet

Paa hazretleri bin lira harcrahndan baka müteuakil maalarn da
sekiz yüz Ura olarak becerdi ” 10 demekle selefine kar hürmet-
kârane diyemiyeceimiz bir duygu beslediini gösterir.

9 Lütfi Efendi, Tarih, baslmam ksm, stanbul Arkeoloji Müzesi
kütüphanesi No. 1343, cilt X, varak 64-b. Liitfi Tarihi'nin baslmam ksm-
larnn ancak bu kütüphanedeki nüshasn görebildiimizi kaydetmeliyim.

10 Lütfi Efendi, Tarih, baslmam ksm, ayn kütüphane, defter No.
1347, varak 43-a.
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Cevdet Paa’nn dikkate ayan eserlerinden biri de malûrn

olduu gibi Ma’ruzat’tr 11
. Tezdkir ile hemen hemen ayn

mevzu’da olduklar için, ikisi bir zannedilecek kadar biribirine

kartrlan bu iki eserin de yekdieri ile münasebetini tâyin

etmek lâzmdr. imdiye kadar verdiimiz izahattan Tezâ-

kir-i Cevdet’in âdeta Cevdet Paa hâtrat veya tâbir caizse bir

nevi’ vak’a-nüvis ceridesi olduu anlalmtr. Ma’ruzat ise,

babas ve amcas devrindeki vekayi’ hakknda doru malû-

mat sahibi olmak isteyen Abdülhamid Il.’nin emri ile Cevdet

Paa tarafndan yazlm bir tarihtir ve Tezâkir’dek bahisleri

ksmen ihtisar ve ksmen tevsi’ suretiyle kaleme alman bu ta-

rihe, Padiah’a takdim edilmi bir metin olduu için müel-

lifi tarafndan Ma’ruzat ad verilmitir. Be defter (Cevdet Paa
bunlara cüzdan diyor) den mürekkep olan Ma’ruzat, tahttan

indiriliine kadar Abdülhamid II. nin nezdinde kalm, hal’i

müteâkp Yldz evrak arasnda ele geçmitir. Ma’ruzat’m.

birinci ve beinci defterlerinin ortadan kaybolduu, ikinci

üçüncü defterlerin ise Ahmed Refik Bey merhum tarafndan

neredildii herkesçe malûmdur. Cevdet Paa evrak içinde

beinci defterin müsveddesi zuhur ettiine göre imdiki halde

bu eserin yalnz birinci ksmndan mahrum bulunuruz 12
.

Anlaldna göre Cevdet Paa, Tezâkir ile Ma’ruzât’ ayn
notlardan çkarm ve Tezâkir’in bir ksm, üphesiz daha eski

tarihli olanlar, âvÎu ruzat’r. ihtimal mehazn tekil eylem*-

tir. Tezâkir ile McCruzat arasndaki münasebeti daha iyi an-

lamak bu iki eseri mukayese etmekle mümkün olabilir. Ayn
eserin Lûtfi Tarihi ile karlatrlmas gibi bal bana bir

11 Ma'ruzoPn ikinci cüzdan (defter) ilk defa olarak Ahmet Refik

Bey Merhum tarafndan kdam Gazetesi’nde “ Tarih Sahi]eleri ” bal al-

tnda ve ksa bir mukaddeme ile tefrika edilmiti (îkdam, o-B Kânunu-

sani 1921). Ayn zat, bu eseri evvelâ üçüncü, sonra dördüncü, nihayet ikinci

cüzdanlar gelmek üzere Türk Tarih Encümeni Mecmuas'*nda neretmitir

(bk. Türk Tarih Encümeni Mecmuas, fihrist).

12 Ma’ruzafm beincinin müsveddesi için Bk. : stanbul Belediye kütüp-

hanesi Cevdet Paa evrak . Bu eserin matbu ksmlarn vaktiyle aslndan Sayn
Osman Ferid Salam Bey de istinsah etmiti. Kendilerinde bulunan müstensah

nüsha, matbu’u ile karlatrlnca, Ahmed Refik Bey nerinde bâz kelime

ve cümlelerin atlanm olduu ve ikinci cüzdann sonundan 29 sahife kadar

tutan bir ksmn da tamamen ihmâl edilmi bulunduu meydana çkyor.
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tetkik mevzuu olan bu meseleye girimeden ve üslup ve meâl

farklarn görmek ve umumî bir fikir edinmek üzere Tezâkir'dc

ve Aîa’ruzat' ta tafsil edilen vak’alardan bir iki örnek almay
faydal buluyoruz.

Bu küçük tedkikimizi takib eben sahifelerde, mukayeseyi

kolaylatrmak için karlkl ikier sütün olarak arz ettiimiz

misaller okunduktan sonra Tezâkir ile Ma’ruzat arasndaki mü-
nasebetin derece ve mahiyeti daha iyi anlalacaktr. Mamafih

urasn bir kere daha söyliyelim ki, mezkûr iki eser arasnda

bulunan farklar daima bu misallerde görüldüü ekil ve nisbette

deildir. Bâzan, birinde hiç temas edilmeyen bir mesele hak-

knda, dierinde uzun tafsilât verildiinden her ikisinin de ayr

ayr kymetleri bulunduu muhakkaktr 13
.

Ayrca dikkati çeken bir nokta da Ma’ruzat ’ta Sultan Ab-

dülhamid’in mizacna uygun bir lisan kullanlmas ve onu ku-
kulandrmaktan ihtiraz gösterilmi olmasdr. Cevdet Paa ya-

kndan tand bu evhaml padiahn, ahslar ve meseleler hak-

knda besledii sabit kanâatleri muhakkak gözönünde tutmu,

sözünü ona göre idare etmitir. Bu hususiyet eserin bâz ksm-
larn, meselâ Abdülaziz’in hal’ine ve Murad V.in cülusuna

dâir satrlarn mukayese neticesinde derhal meydana çkyor.

Velhasl, Tezâkir-i Cevdet u 'ûe, ziya’a urayan birinci ks-

13 Maruzat’vn en mühim ve uzun bahisleri Bosna ve Kozan meseleleri-

dir. Tezâkir''d<t dc bunlardan birincisinin 20-26, kincisinin 27-39 numrolu

Tezkiremler muhtevasn tekil ettii düünülürse iki eser arasndaki benzer-

lik daha iyi anlalr.
14 Cevdet Paa’nn ta’lik krmas el yazs ile yazl olan Tezâkir müs-

veddelerinde müellif tarafndan bâz kelimeler hattâ cümleler çizilmi, bâ-

zan satr aralarna, bâzan sahife kenarlarna yenileri yazlm bir hayli ç-

kntlar yaplmdr. Gerek bunlar gerek nadiren tesadüf edilen zuhûlleri

iaret suretiyle metnin bütün hasusiyetlerini belirtmek mümkündü. Bu
usûl, nerettiimiz metnin okunuunu zorlatrmak ve sahifelerin birçok

haiyelerle dolmasna sebebiyet vermekten baka pek de amelî bir faide te-

min etmediinden, bu kabîl eyler ancak en lüzumlu sandmz yerlerde

gösterilmekle iktifa edilmidir.

Tezâkir-i Cevdet’in herkes tarafndan kolay okunmas için onu alt-
mz bir ekilde, yâni Türk alfebesinde bulunmayan harfleri iaretlemeden

nakletmei daha muvafk bulduk. Eski metinleri tam mânasiyle doru oku-

tacak kat’î bir imlâ sisteminden henüz mahrum bulunduumuz için Te-

zâkir
9
in transkripsiyonunda bir takm aksaklklar husule gelecei tabiî idi.Bina-

enaleyh ayn kelime veya terkiblerin muhtelif yerlerde birbirinden farkl

ekillerle nakledilmesi gibi zühulleri özür dileyerek kaydediyoruz.
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minin muhtevasn bu eser sayesinde bir dereceye kadar telâfi

edebileceimiz Ma’ruzaf Cevdet Paa’nm hâtrat olarak yek-

dierini tamamlayc metinler add’etmek zarurîdir. Türkiye

Tarihinin, Tanzimat’tan balayp Abdülhamid II. devri or-

talarna kadar gelen ksm üzerinde çalacak olanlar Tezâ-

kir-i Cevdet ile Ma’ruzat ’ ayn zamanda tedkik etmelidirler.

M. Cavd Baysun



TEZÂKR LE MARUZATTAN BÂZI PARÇALARIN
MUKAYESES

I

METTERNICH’N TÜRKYE’YE DAR SÖZLER ÜZERNE
DÜÜNCELER

Tezkire. No. 13 'den:

Viyana sefaret müsteer bu-

lunup akd-i musalâha esnasnda

maslahat-güzar olan hsan Bey ol

aralk çiftliinde mukim olan me-
hur Prince Metternich ile görü-

tükte Metternich
“Ben Deolet-i aliy-

ye’nin sahiben dostu ve hayr-hahym

ve bunu bâz hususatta isbat dahi et-

mi idim. Musalâha güzel suret kesb

etti. Devlet-i aliyye’ce terakki için

bunun gibi bir vakt-i frsat olamaz.

Amma aksine hareket olunduu takdirde

dahi bunun gibi fena vakit olmaz.

Bu müsâadeli eyyam iki sene kadar

tahmin ederim. Bu müddet zarfnda

ssbab- terakkiye teebbüs olunmaz ise

frsat fevt olur

”

demi olduu mir-i

mumaileyhin lisanndan iidilmitir.

Metternich’in sözü muvafk-t

hâl-ü maslahat idi ve andan sonra

Cenab- Hak bize pek çok seneler

frsat verdi. Ne çare ki biz adam

olup da istifade edemedik ve belki

ol vakit bütün bütün fenala yüz

tuttuk. Mukaddema Reid Paa

damad paalarla urarken mu’ah-

haren kendisinin yetitirmi olduu

Âlî ve Fuad Paalar andan ayrlp

Reid Paa öteden beri ngiliz po-

litikasna mâil iken anlar Fransz,

politikasn iltizam eylediler ve iki

taraf dahi yekdigere galebe için her

türlü vesâile teebbüs ederek . bir-

Mâruzat, Cüzdan sâden 1
:

72 senesinde vaki’ musalâha

esnasnda bir aralk Viyana mas-

lahat-güzar olan hsan Bey Avus-

turya Bavekili mehur Metternich

ile görütükte Metternich
“Ben Dev-

let-i aliyye’nin dostu ve hayr-hahym

ve bunu bâz hususatta isbat eylemiim-

dir. Musalâha güzel suret kesb etti.

Devlet-i aliyye’ce terakki için bunun gi-

bi bir frsat olamaz. Bu müsâadeli

eyyam iki sene kadar tahmin ederim.

Bu müddet zarfnda esbab- terakkiye

teebbüs olunmaz ise frsat fevt olur’

demi idi..

Metternich’in sözleri güzel na-

sihat ve muvafk- .hâl-u maslahat

idi. Andan sonra Cenab- Hak bize

hayli frsat verdi. Lâkin istifade

edemedik. Musalâhadan be alt

sene mürurundan sonra Babâlî ile

eyhülislâm arasnda öyle bihude mü-

nakaalar cereyan ediyordu. Umur-
mülkiyyeye hiç baklamyor ve s-

lahatt lâzmeye itina olunamyor

idi.

Rusyalu ise Krm muharebe-

sinde noksanlarn görüp andan

sonra umur- nafaya hasr- nazar

ederek mar- bilâd ile megul idi.

1 Mâruzât’m bu baslmam ksm Sayu

Osman Ferid Salam Bey’in lütufkâr müsaadele-

riyle kendi nüshalarndan alnmtr.
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biriyle uramaa baladlar ve hâ-
zinenin bir para bore etmesine raz
olmyan Sultan Abdülmecid Han
hazretlerinin vücuduna za’f ve fütur

geldii gibi muttasf olduu ahlâk-s

hasenesine dahi za’f gelerek sec-

cadenin dört ucunu salverdi ve
havass- vükelâsnn böyle yekdi-

eriyle uramasndan usanp her
ii tabîatine brakt ve hâzinelerin

bir suret-i fevk’al-âde de tezayüd-i

düyununu hiç kayd etmez oldu.

Elhasl en ziyade istifade olunacak
eyyam- frstta bir garib girive-i

gaflet ve dalâlete gidildi. Bu haller-

den dolay eshab- dikkate hayret
elverdi. Bâz ashab- ibret dahi :

v'-A j'

— Ijil s J-jjU

—

cV
beytini hasbhâl olarak okurdu.
Bu bahsi yazarken hâme-i hakikat-
cuye dahi fütur geldi ve burada
bu tezkiremize hitam verildi efendim.

18 Haziran sene 94

Elhasl bu muharebe Rusyalu’ya
bâdi-i intibah ve basiret ve bize de
sebeb-i müsamaha ve gaflet olmu-
tur.

II

S1 T T TAV -V DnfTT \ -7'-tr?s +-N? T T * T .+ ^ „
xiMH, vl ÖUJ-.1A1N lVURAD lIV

CÜLÛSUNA DAR

Tezkire No. 40’dan:

Erkenden Namk Paa ve e-
rif Abdülmuttalib Efendi gibi bâz
zevat dahi Bab- ser-askerî’ye dâ-
vet olunmu ve stanbul’da keyfi-

yet ayi’ olarak herkes Bab- ser-

askerî’ye gidip icray-i resm-i bî’-

ate balanm. Saray- hümayun hal-

k hâb- gaflete dalmakla bu vu-
kuattan birisinin haberi olmayp
ortalk armaa balaycak Saray-
hümayun’un abluka olanduunu ve
Murad Efendi’nin dâiresinden gö-
türüldüünü görüp örenmekle bera-

Mâruzat, Cüzdan 5’den:

Erkenden Namk Paa ve e-
rif Abdülmuttalib Efendi gibi bâz
zevat dahi Bâb- ser-askerî’ye dâvet
olunmu ve stanbul’da keyfiyet ayi'
olarak resm-i bî’atin icras için pek
çok kimseler Bab- ser-askerî’ye

gitmiler. Hal -i Sultan için er’an
birinci derecede aranlacak sebeb-
ler • cünün ve küfür olmala Ab-
dülmuttalib Efendi Bâb- ser-as-

kerî’deki cem’iyete dâhil olup da
keyfiyet kendisine ifade olundukta
“Sultan Abdülaziz mecnun mu oldu kâ~
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i

her süfün-i hümayun donanp toplar

atlmaa balaycak artk i iten geç-

mi olduunu anlamlar ve Sultan

Abdülaziz Han ile dâire-i mahsusas

halk leb-beste-i hayret olup kal-

mlar. Biz ol vakit Beylerbeyinde

müste’ciren bir yalda ikamet et-

mekte idik. O tarafa bir haber ve-

ren olmad. Top sadâlar ziyade-

lemekle yalda uyank bulunanlar

merak edip bizi uyandrdlar. “Bir-

çok toplar atlyor

”

dediler.
“hti-

mâl ki bir taraftan bir beylik gemi gel-

mitir” dedim.,. Kar tarafta len-

ger-endaz olan süfün-i hümayunun
hep donanm olduklar halde mü-
temadiyen top atmakta olduklar

görülünce fevk’al-âde bir hadiseye

alâmet olduu anlald. Beylerbeyi

Saray-i hümayununa adam gönder-

dim. Gerek bekçilerden ve gerek

sandalclardan sordurdum. Bir do-
ru haber alamadm. Fakat Efendi-

lerin kayklar kar tarafa geçiril-

mi olduu tahkik edildi ve Sultan

Abdülaziz Han hazretlerinin ve-

fatna dâir bir söz iidildi. Hemen
kayk hazrlatp kar tarafa azimet

ettim. Dolmabaçe sarayna la-

karrübümüzde Murad Efendi’nin

saltanatkay . . . aadan yukarya
doru gelip geçerek saltanat kap-
sna yanat. Biz de vezir dâiresi

3
. Cevdet Paa müsveddenin bu

mahallinde evvela:

“îcmalen vak'ay beyana ibtidar ile Seti

olsan ne yapardn dedi ^ jfeCît

f.J'^ J€ dedim. Öyle ise size haber

vermediimize isabet etmiiz dedi. sabet

isabet dedim. Biz bu veçhile muhaverede

iken„ yazm, sonra üzerlerini çizerek

yerine, metinde görüldüü gibi 44
îc-

malen va’kay hikâye eder iken” hare-

sine koymutur.

fir mi oldu” deyu sormu eyhülis-

lam cahil Avni Paa da bu misillû

mesâilden gafil olmakla birdenbire

meclise durgunluk gelmi... Lâkin

Rüdi Paa’nm maharet-i nutky-

yesiyle mübahaseye meydan veril-

meyip gürültüye getirilerek hemen
cümleten bi’at edivermiler. Sa-

ray- hümayun hâb- gaflete dal-

mala bu vukuâttan birisinin haberi

olmayp ortalk armaa balaynca
Saray-i hümayunun mahsur ol-

duunu ve Murad Efendi’nin dâi-

resinden alnp götürüldüünü ö-
renmekle beraber süfün-i hümayun
donanp toplar atlmaa balaynca
i iten geçmi olduunu anlam-
lar ve Sultan Abdülaziz Han haz-

retleriyle dâire-i mahsusas halk

leb-beste-i hayret olup kalmlar.

Kullar o zaman Beylerbeyi tara-

fnda müste’cir olduum bir yalda

idim. O tarafta hadiseden kimes-

nenin haberi yok idi...
“
Birçok

toplar atlyor. Aceba nedir” deyu ha-

ber verenlere
“htimâl ki bir taraf-

tan bir beylik gemi gelmitir. Tahud bir

hükümdarnyevm-i mahsusudur” dedim ...

Kar tarafta lengerendaz olan beylik-

ler hep donanm olduklar halde

mütemadiyen top atmakta olduk-

lar görülünce fevk’alâde bir hâdi-

seye alâmet olduu anlald. Beyler-

beyi Saray- hümayununa adam gön

derdim. Gerek bekçilerden gerek

sandalclardan sordurdum. Bir doru
haber alamadm. Fakat Efendilerin

kayklar kar tarafa geçirilmi ol-

duu tahkik edildi ve Sultan Abdü-
laziz Han hazretlerinin vefatna

dâir bir söz iidildi. Lâkin Babâlî’den

etrafa haber gönderilmemesi badi-i

hayret oldu. Beylerbeyi saray sandal-

clarndan bir aylakç celb ile kay-

indirdiler. Binip kar tarafa azi-
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iskelesine çktk. çeri girip vezir

odasna girdim. u hale nazaran
Sultan Abdülaziz’in füc’eten ve-

fat eylemi olmasna zahib oldum
ise de Padiah-i cedid ber-mu'tad
Topkap sarayna gidip de icray-i

resm-i bî’at olunaca evanda aa-
dan yukarya kayk ile geliine
bir mâ’na veremedim. Derhâl Ke-
mâl Paa vezir odasna geldi. Andan
sordum. Bab- ser-askerîde al’es-

sabah bî'at olunduunu haber verdi.

“Ta cenaze alay nasl olacak” dedim.
“Nasl cenaze alay. Sultan Abdülaziz
hal’ olundu” dedi ve icmalen vak’ay
beyan ederken Avni Paa geldi.

Geçti üst tarafmzdaki kanepeye
oturdu. Gayet münbasit ve müb-
tehic idi. Ana doru bakp “Çok
maharet. Çok cesaret" dedim. - Kalkt
yanma geldi ve hemen icmalen
vak’ay hikâye eder iken Bab-
ser-askerîden avdet eden vükelâ ve
me’nurîn-i âire geldi. Bizim gibi

Bab- ser-askerî bî’atinde bulun-
myanlar çoald. Birtakm olarak

Padiah- nev - cah hazretlerinin

huzuruna çkp icray-i resm-i bî’at

-/ -edile. Kendisini hayret vc meser-
ret arasnda bir halet istilâ etmi
olduu nasye-i hâlinden ru- nüma
oluyordu. Vak’a uykusuzluktan ve
yorgunluktan vücudca rahatsz ol-

malar tabi’î ise de ba daha ziyade
yorgun idi. Yevm-i hal’de Sultan
Abdülaziz Han hazretleri evlâd ve
iyali ile Topkap sarayna nakl olun-

mular idi. Orada pek ziyade s-
kldklarndan mütevaliyen Sultan
Murad Han hazretlerine iki kt’a
tezkire yazp pek müessir bir lisan

ile ana taht- saltanat tebrik eylemi
ve hem de bir vus’atli mahalle
naklini istirham etmi idi. Bu tez-

kireleri Mabeyn-i lümayun’da gö-

met eyledim. Dolmabaçe sarayna
takarrübümüzde saltanat kay aa-
dan yukarya doru gelip geçerek

saltanat kapsna yanat. içinde

Murad Efendi olduunu sandalc
haber vermekle beraber kürekleri

brakp bükâ etmee balad. Hemen
vezir dâiresi iskelesine yanap çk-
tm. Saray-i hümayunu pek ssz
bir halde gördüm ve hemen vezir

odasna gittim ki kimse yok idi.

u ahvale nazaran Sultan Abdül-
aziz’in füc’aten vefat eylemi ol-

duuna zahib oldum ise de hale-

finin ber-mu’tad Topkap sarayna
gidip de icray-i resm-i bî’at oluna-

ca evanda aadan yukar
kayk ile geliine bir ma’na vereme-
dim. Müteakiben merhum Kemâl
Paa vezir odasma geldi. Andan
sordum. Erkenden Bab- ser-askerî’-

de bî’at olunduunu haber verdi.

“Ta cenaze alay nasl olacak” dedim.

“'Nasl cenaze alay. Sultan Abdülaziz

hal’ olundu” dedi ve icmalen vak’ay
beyan ederken Hüseyin Avni Paa
geldi. Geçip üst tarafmzdaki ka-

nepeye oturdu. Gayet münbasit
ve mübehic idi. Ba'dehu Bab-
ser-askerî’den avdet eyleyen dier
vükelâ ve me’murîn ile beraber

Rüdi Paa gelip yanmdan geçer-

ken “
Niçin Bab- ser-askerî’ye gelme-

din” dedi. “ Oradaki cen’iyyeiten ha-

berim yok idi” dedim. “Bu kadar top-

lar atld, iitmedin mi” dedi. “Evet

iittim ve top sesine seirdip geldiimde

avdet vuku ’ bulmu idi. Keyfiveti bu-

rada Kemâl Paa’dan örendim” dedim.

Kullar gibi Bab- ser-askerî bî’atin-

de bulunmyanlar çoald. “0 bV-

atte bulunmayanlar burada bî’at eyle-

yecek” deyu cümlemizin tevakkufu

emr olundu.... Nihayet öleden son-

ra idi ki Bab- seraskerî bî’atinde
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rüp okudum. Fevk !

al-âde mütees-

sir oldum. Lâkin suretlerini alama-

dm. Sonra bu tezkireler hülâsa

edilerek bir tezkire eklinde gazete-

lere verilerek îlân olunmu idi. Lâkin

asl kuvvetleri ba’z- mertebe zayi*

olmu idi. Bunun üzerine Sultan Ab-

dülaziz Han hazretleri evlâd ve iyali

ile Çraan saray-i hümayununun
üst tarafnda karakola muttasl olan

dâireye nakl olundu. Garibdir ki

Sultan Abdülaziz Han hazretleri

bu dâireyi Sultan Murad için yap-

trm idi ki âir dâirelere nisbetle

divarlar ziyade mürtefi’ ve kal’

a

gibi muhkem idi. Meer kendisine

bir mahbes yaptrm ui-b/.L jA>-

vi .... Sultan Abdülaziz pek ziyade

müte’essir olarak ölümünü temenni

etmee balam... Cumadelulânm
onkinci günü sabahleyin sanki mu’~

tad üzere sakaln düzeltmek üzere

odasnda tenha kalm olduu hal-

de bir küçük mikras ile kollarndaki

damarlar [kesip] kann aktarak

kendisini itlâf ile bu azab-i elimden

kurtarm deyu ilân olundu... îte

ekser-i nâsm kavl-ü itikad bu idi.

Lâkin mikras ile sol kolunun da-

marn kesdikten sonra ol mecruh
eliyle sa kolunun damarlarm dahi

kesmesi inanlmaz bir keyfiyet ol-

duundan ba’z- nâs Sultan Abdül-

aziz’in cebren ve gadren kati olun-

mu idüine zâhib olmu idi. Halbuki

Validesi ve evlâd-u iyâl ve cevarisi

hep onunla beraber Fer’iye dâi-

resinde bulunduklar halde anlarn

yannda îdam kabil olamyaca
cihetle ba’z- nâs dahi bu iki mükil
arasnda mütehayyir ve mutered-

did idiler. Lâkin vükeley-i hâzraya

kar kimesne bu babda übhe ve

tereddüd gösteremeyip herkes Sul-

tan Abdülaziz’in kendisini idam

bulunmayanlar hep bir alay olarak

yukar sofaya çkarldk. Saf olup dur-

duk. Murad Efendi dahi gelip ayak

üstünde huzzara iltifat eyledii srada

yorgunluuna ve rahatszlna dâir

bir iki söz söylemek istedi. Tamam
edemedi. Vücudundan ziyade bann
yorgun olduu nasiye-i halinden an-

lalyordu. Bir münkesif günee ben-

ziyordu. Andan sonra kendisini gör-

mek kullarna nasib olmad. Çend-

fuz sonra Sultan Abdülaziz Han
hazretlerinin vefat akabmda Mu-
rad Efendi’nin bütün bütün uûru-
na halel geldi. Vükelâ burasn
ketm-ü ihfaya sa’yede dursun Sul-

tan Abdülaziz Han hazretlerinin

vefat hadise-i elîmesi kulûb- enama
öyle te’sir etti ki aleyhinde bulunan-

lar bile dil-hun oldu. Efkâr- umu-
miyye def’aten aksine münkalib ola-

rak vak’aya sebeb olanlara sebb eder

oldular. îte o srada Cennet-mekân

Sultan Abdülmecid Han hazretleri-

nin... yevm-i vefatnda nur- çemi
Abdulhamid Efendi (hâlâ erike-piray-i

Saltanat ve Hilâfet olan veli- ni’-

met-i bi-minnetimiz Sultan Abdül-

hamid Han- sani Efendimiz) haz-

retlerini celb ile duâ edip de âir

ehzadegân görmemi olmas me-

er ayn- keramet imi. Devlet-in

ahvâl-i atiyyesine iaret imi söz-

leri bâz- zevat arasnda mahre-

mane söylenir oldu. Hattâ “Hâin-

lereSnet ve Abdülhamid EfendVnir ömrü-

ne bereket
55

sözleri bile iidildi ve

bey’en-nas Abdülhamid nam medh-ü

senâ ile yad edilir oldu.
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eylemi olduundan bahs ederdi.
Doksan sekiz senesi evastma kadar
hâl böyle mübhem ve mütebil
surette kalmtr. Sultan Murad
Han hazretleri sofrada iken kurena-
s.ndan biri bu hadise-i feci’ay
kendisine hikâye ettikte yevm-i hal’
ve, cülusun te’sir-i dehetiyle duçar-
za f- fütur olan uuruna birden-
bire hale] gelmitir.
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TEZKRE N. 1

Mersum-i ceride-i vuku’at ve ma’lûm-i dakika-sencan- rivayat
olduu üzere ötedenberi vak’a-nüvislerin vekayi’ cerideleri selef-

den halefe devr oluna gelmi iken vak’a-nüvis Es’ad Efendi’nin
vefatnda bu ka’ide icra olunmayp ana halef olan Reca’i Efendi
ile halefi Nâil Bey dahi bir ey yazmam olduklarndan taraf-
senaveriye eslâftan bir varaka bile devr-ü teslim olunamam
ve Es ad Efendi’nin müsveddât haylice aratrlp bulunamam
idi. Muahlaren urada burada kalp da ele geçirilmi olan ev-
rak- perian içinde bin iki yüz krk iki tarihinden krk alt ta-
rihine kadar be senelik zabt- vekayi’ cerideleri bulundu ve bu
kerre srasiyle tertib edilerek suy-i hakayk-cuy-i saâdetlerine
irsâl olundu. Çünki bin iki yüz otuz be senesi evâ’ilinde vak’a-
nüvis olan âni-zade selefi Âsim Efendi’nin zaman vuku’atm
tahrir ve tebyiz ile megul olarak kendi zaman vekayi’nin
ekserini cem’-ü tertibe muvaffak olamadndan krk bir tari-

hinde azl ile yerine Es’ad Efendi nasb olundukta otuz yedi senesi

muharreminden krk bir senesine kadar olan zabt-nâmesiyle
evrak- müteferri'asm Es’ad Efendi’ye devr-ü teslim eylemi ol-

duuna mebni Es’ad Efendi dahi otuz yedi senesi muharremin-
den bed’ ile mücelled-i evvel olmak üzere üç kt’a olarak bir tarih
yazdktan sonra mücelled-i san olmak üzere krk bir senesinden
bed ile zabt- vekayi e ibtidar etmitir ve (Jss-i /jfer namiyle
Vak’a-i Hayriyye’yt dair te’lif eyledii tarihden baka olarak krk
bir senesi vekayi’ini hâvi bir kt’a tarihçesi dahi meydana çk-
mtr ki zikr olunan mücelled-i sâninin birinci kt’as olup bu
kerre irsâl olunan müsveddât- sâlifet üz-zikr dahi ann zeyl ve
tekmilesidir. Zat- fezail-simât-i saâdetleri ise krk bir tarihin-

den bed ile cem’ ve te’lif-i tarihe mübaeret buyurmu olduk-
larndan alt senelik me’haz-i resmî mevcud demek olur. imdiye
kadar canib-i saâdet-calib-i vâlâlarma bir varaka devr edeme-
diim gibi zaman- me’muriyyet-i âcizaneme dâir bâz maTûmat
dahi veremediimin esbab- mâni’as nezd-i hakayk - vefd-i âlî-



4 TEZÂKlR-I CEVDET

lerinde ma’lûm olduundan itizara hacet göremem. Bu kerre
ihtilâs olunan bir vakt-i ferag- müsamere mesag- fursatta birinci
defâ olarak bu nemikanm takdimiyle evrak- mezkûrenin devr-
il teslimine mübaderet eyledim. Bundan sonra dahi saht-gîrî-i

zamaneden tahlis-i giribana zafer buldukça bâz tezâkir ile za-
man-i acizî vuku atma dâir ma’lûmat itas musammemdir. Bâki
lûtf-u irade efendimindir.

TEZKRE N. 2

Ma lûm- saâdetleri buyurulduu üzere muhls-i mütehasss-
lar mütenevvi’ me’muriyetler ile diyar be-diyar get-ü güzar
ide gelip stanbul da bulunduum vakt-i hazar ve âsâyite dahi
kira-haneden kira-haneye nakl ile aPed-devam göçebelik halinde
bulunduum cihetle ahvâl ve efkârm gibi evrak ve âsârm dahi
perakende ve perian olarak sanduklarla dolamakta olduundan
brmc tezkire-i senâ-verîde imâ olunduu veçhile eslâf- veka’yi-
nüvisan beyinlerinde câri olan ka’ide-i devr-ü teslime riâyet
olunamam idi. Bu esnada baz evrakn taharrisi mülâbesesiyle
zaman- âlîlerine âid yirmi dokuz kt’a evrak ele geçirildi ve
heman pî-gâh- hakayk-iktinah- kerimanelerine takdim edildi.
Her hâlde lûtf-u irade efendimindir.

TEZKRE N. 3

Bi-lûtfihi ta’âlâ bu kCTTe noVI
J
~ ~ J “ y

“ Uiuuuü AiiUittL»C3C"

siyle evrak sunduklarndan bazlarnn tefti ve muayenesine
led el-ibtidar zaman- alîlerine dâir haylice evrak ele geçirilmekle
heman taraf- bâhir ü-eref-i kerimânelerine gönderilmi ve senâ-
ver-i bi-merâlarma halef olduklar me’muriyyet-i mühimme-i
hakayk-inaslerine acizane bu kadarck olsun muâvenete mübâ-
deret edilmi olduu rehîn-i ilm-i fezâil-karîn-i saâdetleri oldukda
her hâlde emr-ü irade.

Fi y rebî’ülevuel sene 1289

TEZRRE N. 4

1270 senesi vekayi’-i harbiyyesine dâir olup mukaddema vak’a-
nüvislik münasebetiyle tedarük ve hfz edilmi olan evraktan on
bir kt as bu kerre canib-i hakayk calib-i fazlanelerine irsâl
klmmala bi’l-mütalâ’a hülâsalarnn ceride-i vekayi’e dercine
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himmet buyurulmak babnda emr-ü irade efendim hazretleri-
nindir. ...

.

r 5 zilhicce sene I2g

4

TEZKRE N. 5

Cülûs- Abdülmecid Hanide Hüsrev Paa’nn hod be-hod
makam- Sadaret’e geçmesi üzerine Msr valisi Mehmed Ali Paa
tarafndan kendisine gönderilmi olan iki kt’a mektup tarihe dere
olunacak letâif-i muharrerattan olmala birer sureti leffen pî-
gâh- maârif-dest-gâh- fazlanelerine takdim olundu .

1 Her halde
emr-ü irade efendim hazretlerinindir.

Selh-i zilhicce sene i2g

4

TEZKRE N. 6

Mukaddema birinci defa olarak suy- hakkat-cuy-i saâdet-
lerine gönderilmi olan tezkire-i senâ-verîde va’d olunduu veç-
hile taraf- fazlanelerine devr-ü teslim-i ma’lûmat edilmek üzere
vak a-nuvs

.

iken âczâne tesvid edilmi olan zabt varakalar
gözden geçirildi ve pey der-pey icmâllerinin takdimine müba-
eret edildi. Mücmel olarak zabt olunan vekayi’in ekseri Tak-
vm

~\ Vebay’ ve Ceride-i Havadis nüshalarnda mufassalen mastur
olduundan takdim olunacak hülâsalarn ceride-i vekayi’e der-
emde anlardaki tafsilâta müracaat buyurulmak lâzm gelecei
ihtar olunur. te maksada üru’ ediyorum.

Âzaliyle müftehir olduum Encümen-i Dâni’in karar ve
âzasndan bulunduum Meclis-i umumî-i maârif’in arz ve ihtar
üzerine sadr, olan irade-i seniyye-i hazret-i ehriyarî mucibince
1188^ senesinden 1241 senesine kadar olan vekayi’-i Devlet-i
aliyye yi hâvi bir tarih yazmaa me’mur olduumdan bu tari-
hin te’lifiyle megul iken 1271 senesi Gumadelulâsmda Takvim-
hâne nâzn ve vak’a-nüvis bulunan Akif Paa-zade Nâil Bey fevt
olmala mah- merkumun selhi olan cumaertesi günü Takvim-
hâne nezareti vak a-nüvis-i esbak Recaî Efendi uhdesine tevcih
ve ferdas yâni sene-i hicriyye-i merkume cumadelâhiresinin
gurresi ve 1855 sene-i milâdiyyesi ubatnn alts olan pazar günü
vak’a-nüvislik me’muriyeti dahi uhde-i âcizâreme ihale buyuruldu.

1 Bu iki vesikay Lutt Efendi, tarihine aynen dere eylemitir (Ahmed
Lutfi, larih-i Devlet-i aliyye- Osmaniyye, stanbul, 1302, VI. 42 v. d. ).

Metinde zuhul eseri olarak 1288 yazlmtr.
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Andan sonra zuhura gelen vekayi’in tefehhüm-i ledünniyatma
medar olmak üzere evvel be-evvel zat- âlîlerine mahsus ve mah-
remane olarak bâz mukaddematm ber-vech-i âti bast-u beyan
münasip görüldü.

öyle k Msr valisi Mehmed Ali Paa dâiye-i istibdada
düüp üzerine sevk olunan ordular dahi münhezim olagelmekle
Sultan Mahmud Han-i sâni hazretleri kahrnden terk-i rezm-
gâh- fena edip necl-i ekber ve eredi Abdülmecid Han hazret-
leri cals- taht- âlî-baht-i Osmanî oldukta Bavekil Rauf Paa
ve eyhülislâm Mekkî-zade Âsim Efendi ve Meclis-i ahkâm-
adliye re’s mehur Hüsrev Paa idi. Damad- ehriyarî Halil
ve Said Paalar dahi müteneffiz idiler. Lâkin fetk-u retk- umur-
Devlet Husrev Paa yedinde bulunmala hod be-hod Rauf Pa-a dan muhr- hümayunu alp uhdesine bil-istiklâl Sadaret-i uzma
ve vekâlet- mutlaka-i kübra mesned-i celilini tevcih ettirdi1 . Ol
vakit Enderun- hümayun aalarnn içinde en ileri gelen Rza
Bey Pâdiâh -i nev-cah hazretlerinin hüsn-i zann ve itimadna
mazhar idi ki müteâkben rütbe-i vezaretle Mâbeyn-i hümayun
müiri ve ba’dehu ilâve-i me’muriyyet olarak bil’istiklâl serasker
olan Rza Paa’dr. Anm sanisi dahi yine Enderun-i Hümayun
beylerinden Mehmed Ali Bey idi ki muahharen damad- eh-
riyarî ve kapudan- derya olan ve bir müddet sonra makam-
Sadaet e gelen Mehmed Ali Paa’dr ve cülus- hümayunda
kapudan- derya bulunan Ahmed Paa donanma-yi hümayun
de Akdeniz’de bulunup düman olan Hüsrev Paa’nm ber-vech-i
bala makam- Sadaret’e geçtiini iidip bâz nüdemas dahi an
hafe ve ifal etmekle Dersaâdet’e gelmekten ise Mehmed Ali
Paa ile bl-tthad Hüsrev Paa aleyhinde hareket etmek üzere
donanma-yi hümayunu alp skenderiyye-i Msr’a gitmi ve
firari lâkabm ahz etmi idi. Mehmed Ali Paa ise Öyle nemek
be-harâma itibar etmeyip an skenderiye’de tevkiyf ile donanma-yi
hümayunu bir n'met-i gayr-i müterakkbe olarak ycd-i zabtna
geçirmi ve Msr mes’elesi bir mertebe daha güce sarm idi.
ite ol vakit Devlet-i aliyye’nin ufk- politikasnda kevkeb-i Utarid

1 Önce “ muhr- hümayunu alp sadaret’e geçiverdi
,,
yazlm iken

sonra bu ibare çizilerek yerine haiye halinde “uhdesine bil-istiklâl sadaret-i
uzma ve vekalet- kübra mesned-i celilini tevcih ettirdi,, yazlmtr.
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gibi cirmi küçük kadri büyük bir zat parlamakta idi ki Devlet-i

aliyye’de diplomasi usulünü vaz’ ve te’sis eden Reid Paa’dr.
Reid Paa ol vakit Düvel-i Avrupa miyanelerinde bir itti-

fak basl edip de kalemen Msr mes’elesini hail ve tesviye etmee
çalyordu. Fakat bunu Tanzimat- Hayriyye’mn icrasna rabt edip

iki ii birlikte yürütmek isterdi. Efkâr- atika eshabmdan olan

vükelâ ann meydana koymak istedii Tanzimat- Hayriyye'’den

honud olmayp ancak Msr ii bittikten sonra ann te’sis ede-

cei tanzimatm temellerini ykmak kabil olur mütalâasiyle mü-
cerred Msr maslahatnn husule gelmesi için Tanzimat- Hay-

riyye’nm. vaz’na muvafakat etmiler idi. Reid Paa Tanzimat-

Hayriyye fermann kaleme alp Gülhane’de okudu ve Düvel-i

Avrupa ile bir ticaret muâhedesi akd edip bunda Msr valisinin

âir iyalât valilerinden fazla hiçbir imtiyaz olmadn dere

ettirdi. Fransa Devleti Mehmed Ali Paa’y tasahhub ettiyse de

yalnz kald. Düvel-i sâire-i muazzama Devlet-i aliyye ile Msr
aleyhine ittihad eylediler ve ngilizler Msr aleyhine donanma
sevk ettiler. Taraf- Devlet-i aliyye’den dahi bir frka tertib olu-

narak ngiliz donanmasiyle birlikte Berr ü-am sevahiline gön-

derildi. Ol vakitler Devlet-i aliyye’de yed-i vâhid usulü câri

olarak taraf- Hükûmet’ten mübaya’a me’murlar çkarlp zahâiri

mirî fiatiyle zürrâ’dan mübaya’a ederlerdi ve ibu yed-i vâhid

usulünden canib-i mirîye senevî yetmi bu kadar bin kese varidat

husule gelirdi.

Mezkûr muâhede-i ticaretin îcab ettii serbestî-i ticaret

hasebiyle Hazine-i maliyye bu varidattan mahrum olduysa da

Msr’n te’essürü kat kat ziyade idi. Zira Msr’n ekser-i varidat

usul-i inhisariyyeden hasl olduuna mebni bu usulün ref’inde

def’aten Msr’n varidat fevkalâde tenezzül ederek umur- ma-

liyyesi müevve oldu. Mehmed Ali Paa ise Devlet’e kar dura-

bilmek için muntazam ve gayr-i muntazam pek çok asker bes-

lemekte bulunduundan idare-i Msriyye bu masarifi karlaya-

mayp birdenbire bir büyük müzayaka-i maliyyeye dütü. Hattâ

asakir-i Msriyyenin yirmi sekiz aylk maâlar tedahülde kald.

dare-i Msriyye maddeten bu veçhile skld gibi ma’nen dahi

bir mevki-i mükilde bulundu. Zira Tanzimat- Hayriyye ferman
Arabistan’da münteir olcak efkâr- âmme taraf- Saltanat’a mâil

ve Msrlulardan müteneffir olarak Halep ve am ahalisi def’-
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aten anlarn aleyhine dütüler. Binâenaleyh Berr ü-am tarafna
çkan asakir-i ahane kolaylkla muzaffer oldu ve asakir-i Msriyye
pek perian hâl ile düe kalka htta-i Msriyye’ye can attlar.

Elhâsl Devlet-i aliyye baya iki ksma munkasm olmu
iken Hariciye nâzn Reid Paa kalemen Mehmed Ali Paa’ya
galebe ederek ann klcn knna koydurdu ve Devlet’i bu
muhataradan kurtard ve emniyyet-i can ve rz ve mal kaziyyesini
mütekeffil olan Tanzimat- Hayriyye'yi te’sis ile âmmeye büyük
iyilikler etmi oldu. Lâkin Avrupallar ile ziyade ihtilâtmdan ve
karantine te sisini terviç eylemek gibi usul-i cedideye inhimakin-
den dolay bâz mutaassbîn kendisinden honud olmayp ana
umur- diniyyede mübâlâtsz nazariyle bakarlar idi. Bu misillu
usul-i cedîdenin vaz’-u te’sisindeDamad- ehriyarî Fethi Paa ann-
la hem-efkâr olduundan o dahi avam- nas indinde medhûl idi.

Çera-gâh- menasbde mutlak ul-inan gezmee alan me’-
murlar dahi Tanzimat- Hayriyye balariyle balanmaktan nâ-ho-
nud idiler. Reid Paa ise bu kavanîn-i cedîdenin harf be-harf
icrasnda taassub ederek bundan dolay Saray- hümayunun
muâmelâtn tas’ib ve dâire-i nüfuzunu tazyyk etmekte idi ve
bir de Msr eyaleti Mehmed Ali Paa hanedanna tevarüs etmek
artiym kendisine tevcih olunmak mukarrer olup buna dâir Reid
Paa mn kaleme ald ferman- âlî müsveddesinde senevi seksen
bin kese maliye hâzinesine verilmek ve Msr’da taraf- Devlet’ten
mansup bir defterdar olup varidat Devlet namna istifa ve asa-
kir ve sâi me murini maalarm nam- ahaneye olarak vermek
artlar münderic olup bu defterdar maddesinden Mehmed Ali
Paa pek ziyade dil-gîr olmala fermann ta’dili için Reid Paa’ya
altm bm kese akçe ikramiye arz ettirmiken Reid Paa buna
asla meyi göstermiyerek efkârnda srar eyledii bu hususa vasta
ittihaz edilmi olan zattan mesmu’- fakir olmutur. Mehmed
Ali Paa ise bu mebalii bâz mukarrebîne arz ile Reid Paa’y
Hariciye nezaretinden azl ile Edirne valisi nasb ettirmi olduu
sikadan iidilmitir. Reid Paa’mn azli üzerine mezkûr ferman-
âlî tashih edilerek seksen bin kese altm bine tenzil ve defterdar
fkras tayy edilmitir. Muahharen bâz hususattan dolay Bâb-
âl ile Msr valisi Abbas Paa arasnda zuhura gelen müki-
lâtm hall-ü tesviyesi için Müstear- sadr- âlî bulunan Fuad
Efendi me’muriyyet-i mahsusa ile Msr’a îzam olundukta hail
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olunacak mesâilden biri dahi Mehmed Ali Paa hânedammn
taksim-i miras mes’elesi olmak mülâbesesiyle fakir dahi birlikte
gönderilmi idim. Fuad Efendi ol vakit bu mesâili hall-ü tesviye
etmekle beraber Abbas Paa’y iknâ’ ile Msr’n vergisini seksen
bin keseye iblâ ile Reid Paa’nm karar- meruhunu fi’le ge-
tirmitir. Amma defterdar fkrasnn icras kaabil olamamtr. Biz
yine mâ-nahnü-fîhimize gelelim.

Reid Paa uhdesine ber-vech-i meruh Edirne valilii
tevcih buyurulmu ise de kendisi temaruz ve azimetten istin-
kâf etmekle büyük elçilikle Paris’e gönderildi. te ol vakit
Rza Paa devri zuhura geldi. Fetk-u retk- umur- Devlet
anm elinde kald. Damad Fethi Paa müddet-i medide men-
kûb kalp Damad Mehmed Ali Paa mukbil oldu. Ancak
o dahi Rza Paa’nm nüfuzu altnda ilerdi. Elli alt tari-
hinde Hüsrev Paa düüp Rauf Paa yine sadrâzam oldysa
da o dahi dâima Rza Paa’mn hükmüne ittiba’ eylerdi ve bir
aralk hun-rizlik ile mehur olan zzet Mehmed Paa saniyen
Sadaret’e gelip eskj devirlerin ahkâmn yürütmek istedi ise de
ana Tanzimat- Hayriyye mâni oldu ve hristiyanlar ehl-i islâmdan
tefriyk için feslerine ra’iyyetin ra’sine1 âlâmet olmak üzere kur-
deleden uzunca ve erice sülük tâbir olunur nianlar koydurmak-
tan baka dil-hâhma muvafk bir i beceremedi ve bir seneye
varmakszn azl ile yine Rauf Paa Sadaret’e geldi. Lâkin kema-
fi’s-sabk bir bostan korkuluu olup i Rza Paa ile çirn.n men-
suban ellerinde idi ve Reid Paa’nm dümesi üzerine Tanzi-
mat-! Hayriyye ’nin tetimme ve teferru’atndan olan birçok iler geri
kaldysa da esas bâki idi ve elli dokuz tarihinde tensikat- as-
keriyye icra olundu. Bu ide ümeray- askeriyyeden Abdülkerim
Nadir Paa ile Mütercim Rüdi Paa kullanld. Al’el-husus Rüdi
Paa hayli nizamlar kaleme alarak snf- askerîde hayli öhret
ald. Rza Paa dahi bu misillu ef’âl-i nemduhaya masdar ol-
duu cihetle memduh oldu. Bu tensikat- askeriyye iktizasmca
Devlet-i aliyyenin kuvve-i berriyyesi Flassa ve Dersaâdet ve Ru-
meli ve Anadolu ve Arabistan ve ma’a îrak Hicaz ordular na-
miyle alt orduya taksim olundu. Hassa ordusuna Üsküdar ve
Dersaâdet ordusuna stanbul ve Rumeli ordusuna Manastr ve
Anadolu ordusuna Harput ve Arabistan ordusuna am ve rak

1 Burada < » kelimesinin ilk harfi olan « j » kast edilmektedir.
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ve Hicaz ordusuna Badad merkez ittihaz klnd. Her ordunun

mevaki’-i mu’ayyenesi olup meselâ Edirne ve umnu Dersaâdet

ordusunun mevaki’inden olarak buralarda Dersaâdet ordusundan

mkdar-i kâfi asker ikame ettirilirdi. Yoksa Rumeli’nin muha-
fazas Rumeli ordusuna münhasr deil idi ve Dersaâdet ordu-yi

hümâyunu müirlii seraskerlik mesned-i celîline munzam olup

âir ordularn birer müiri var idi ve ordu müirlerinin ehriye

ma’a ve ta’yinleri yetmi seksen bin kurua bâli olurdu. Rza
Paa devrinde Hassa müirlii anm havass- mensubamndan Darb-

hor Reid Paa uhdesinde idi ve ol devirde ziyade mukbil ve

makbûl olanlardan biri dahi Maliye nâzn Safvetî Paa idi.

Bu devrin ricali güzel ömür geçirdiler ho geçindiler ve

pek çok îrad ve akar edindiler. Haklarn inkâr etmiyelim. Du-
lâb- Devlet’i güzelce idare ettiler. Muvazene-i naliyyeyi dahi

gözettiler. Fakat haricen an ve itibar kazanmayp umur- po-

litikann hüsn-i tesviyesinde râcil kaldlar ve dahilen dahi beyn’en-

nas irtikâb ve irtia ile müttehim oldular. Zat- ahane de an-

lardan usand ve nihayet Rza Paa’y azl ile Reid Paa’y Ha-

riciye nezaretiyle Paris’den Dersaâdet’e getirdi ve müteâkben
1262 senesinde an makam- Sadaret’e geçirdi ve fetk-u retk-

umuru anm yed-i istiklâline verdi. Elhasl Rza Paa devri geçip

Reid Paa devri zuhura geldi. Lâkin Reid Paa’da evvelki

salâbet ve rasanet kalmam idi. Evvelki hariciye nezaretinde az

vakit zarfnda büyük büyük iler görmü iken bu kerre bil-istik-

lâl sadrâzam olduu hâlde o kadar büyük ilere muvaffak ola-

mad. O dahi âlî binalar yapmak ve îrad ve akar edinmek heve-

sine dütü ve daha sonralar olu Ali Galib Paa’y Pâdiah’a

damad etmek için kadnlara ve harem-aalarma müdahene eder

oldu. Maamafih Tanzimat- Hayriyye ’nin teferru’atm ikmâl ile

emr-i temeddün ve maârifin terakkysine himmetten geri kal-

mazd. te ol esnada Mekâtib-i umumiyye nezareti ve Meclis-i

maârif tekil olundu. öyle ki akdemce maârif-i umumiyyenin
intiar esbabn mütalâa etmek üzere bir meclis-i maârif-i muvak-

kat tekil olunup sudûr- izam ve fuzalây-i benamdan mehur Arif

Hikmet Beyefendi ve Mütercim Rüdi Paa ve Fuad Efendi bu
Meclisin âzalma ta’yin olunmular idi. Bu Meclis-i muvak-

katte terbiye-i umumiyye üç derece üzerine tertib olundu ki,

mekâtib-i sbyan ve mekâtib-i rüdiyye ve darülfünun derece-

leridir. Bu üç derece için Meclis-i mezkûr üç lâyiha-i mufassale
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kaleme ald ve Meclisin me’muriyeti tamam oldu ve bu lâyi-

halarn ahkâmm fi’le getirmek üzere ber-vech-i bâlâ Mekâtib-i

umumiyye nezareti ile bir meclis-i maârif-i dâimî tekil edildi.

Bu meclis-i dâimî al’ed-devam maârif-i umumiyyenin tervici

esbabn mütalâa ile megul olurdu ve sudûr- izamdan bir reîsi

olup ancak Meclis-i vâlay-i ahkâm- adliyye reîsi ile Hariciye nâz-
rmn nezaret-i âliyyeleri tahtnda bulunurdu. Yine ol esnada
Mekkî-zade vefat etmekle müarünileyh Arif Hikmet Beyefendi

eyhülislâm olup o dahi maârifin terakkiysine himmet eylerdi.

Mekâtib-i rüdiyye küad ile taryk-i terakkyde bir adm
ileri atld. Lâkin iin ortasndan balanlm oldu. Zira mec-
lis-i muvakkatin tertibine nazaran ibtida mekâtib-i sbyan slâh
olunup da anlardan yetitirilecek çocuklar için mekâtib-i rüdiyye
küad olunmak lâzm gelirken mekâtib-i sbyan hâli üzere kald
ve ol esnada serasker bulunan Darnad Said Paa’nm altm dört

tarihinde huzûr- hümâyunda vuku’ bulan srar- mecnunanesi
üzerine Reid Paa azl ile yerine Sarm Paa sadrâzam oldu
ve fetk- retk-u umur- Devlet Sa’id Paa eline geçti. Bu adem
ise taassub- barid eshabmdan bir mecnun- âkil-nüma olup
Reid Paa mensubanm umur- diniyyede mübalâtszlk ile it-

ham ederek kimini idam ve kimini nefy ettirmek ve stanbul’u
efkâr- cedide eshabmdan tahliye etmek velhasl Devlet-i yüz
sene geri döndürmek gibi hülyalara sapt. Hattâ mekâtib-i rü-
divvede çocuklara ressamlk öretivorlarm devu harita ta’liminin

yasa edilecei iidildi. Ann efkâr- akymesine göre Meclis-i

maârifin hiç ii kalmayacak idi. Mekâtib-i umumiyye muâvini
Vehbi Molla bu türlü havadisi iidip ürkerek Meclis-i maârif

dâiresi tefti olunur havfiyle ne kadar harita müsveddeleri val-

ise kenef kuburlarna atm idi. te maârifin terakkiysine çal-

yorken böyle bir sekteli vakit gördük. Bereket versin Sarm
Paa akl banda bir zat olup Sa’id Paa’ya uymad ve ann
dizginini elinden brakmad. Zat- ahane dahi Sa’id Paa’nm
asra uyar adem olmadm anlayp an def’ etti ve Reid Paa’ya

yine Sadaret’e getirdi. Bunun üzerine maârif-i umumiyyenin ne-
rine bir mertebe daha itina olundu. öyle ki Meclis-i maârifin

bir umumîsi olup ayda bir kerre akd olunurdu ve bunda Mec-
lis-i maârifin reîsi ve âzasiyle beraber Meclis-i vâlâ reîsi Rifat

Paa ve Hariciye nâzr Âli Paa ve serasker olan mütercim
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Rüdi Paa ve Fuad Efendi dahi bulunurdu ve bir ay zarfnda

Meclis-i maârif tarafndan ne yaplm ve ne yaplmaa karar

verilmi ise hülâsalar ve lâzm gelen lâyiha ve mazbatalar b’it-

tanzim ay banda ibu meclis-i umuimîye takdim klnrd. te bu
lâyiha ve mazbatalar hep kalem-i âcizîden çkard.

Ol devirde Avusturya devletinde zuhura gelen ihtilâl üzerine

Macarlar ayaklanp Avusturya’ya isyan ile galebe çaldlar.

Efkâr- ihtilâlivye Eflâk ve Bodan’a dahi sirayet etmekle bir

taraftan asâkir-i Devlet-i aliyye ve öte taraftan asakir-i Rusya
Memleketeyn’e girdi. Âmedi-i divan- hümâyun Fuad Efendi dahi

fevkalâde me’mur olarak Bükre’e gönderildi. Annla beraber

asker kumandam ferik Ömer Paa idi ki muahharen serdar-

ekrem olan mehur Ömer Paa’dr.
Avusturyalular Macarlarn terbiyesinden âciz kalmala Rusya-

lu Macaristan üzerine iki yüz bin nefer sevk etti. Macarlar naçar

kalarak birçou Devlet-i aliyye’ye iltica eylediler. Rusya ve Avus-

turya devleti anlarn red ve iâdelerini teklif ettiler. Pek çok zevat

bu iki Devlet-i mücavire-i muazzamay krmaktan havf ve ihti-

raz edip Fuad Efendi dahi bu komular gücendirmemek fikrinde

idi ve fakat Reid Paa’nm re’yine tevfk-i hareket eylerdi. Reid

Paa ise ^ A>-l jlj ilb. âyct-i kerimesinin

hükmünce mültecileri îvâ ve himaye hususunda izhar- sebat ve

salâbet etmekle millet-i îslâmiyyeye Avrupaca ve Amerikaca bü-

yük an kazandrd. Bu cihetle Duvei ve Milei-i garbivve Rus-

ya’ya kar Osmanllarm gayretini güder oldular. te ol vakit

fakir dahi tebdil-i kyafet ile ymni avam elbisesiyle Eflak

yakasna geçip Fuad Efendi nezdine giderek bir ay kadar Bük-

re’de bulunmu idim. Bu hususdan dolay Rusya imparatoru

Devlet-i aliyye’ye gücenmi ise de Fuad Efendi me’muriyyet-i mah-
susa ile Petersburg’a gidip slâh- zat’ül-beyne muvaffak olmu
idi. Fuad Efendi bu me’muriyetlerde dorusu maharet-i fevk’al-

âde gösterdi ve mükâfaten uhdesine rütbe-i bâlâ ile sadaret-i

uzmâ müstearl tevcih buyuruldu. Ann yerine Necib Paa-
zâde Mahmud Nedim Bey dahi âmedî-i âivan- hümayun oldu.

Rusya memalikinin souklar Fuad Efendi’ye ziyade te’sir eyle-

diinden kendisinde szlar peyda olmala Dersaâdet’e avdetinde

Bursa kaplcalarna gitti. Fakiri dahi beraber alp götürdü. Bir-
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likte Kava’id-i Osmanijye’nm te’lifine gayret olundu ve bir de Bo-

aziçi’nde ilemek üzere bir vapur irketi tekiline dâir bir ni-

zâmnâme lâyihas kaleme alnd ve avdette mevki-i icraya ko-

nuldu ve irket-i hayriyye deyu tesmiye edildi.

te ol esnada Reid Paa ile Msr valisi Abbas Paa bey-

nindeki mübayenetten dolay tahaddüs eden mükilâtm hail -ü

tesviyesi için Fuad Efendi canib-i Msr’a me’mur olarak fakr

dahi ma’iyyetiyle gidip üç ay zarfnda itmam- maslâhatla Der-

sâadet’e avdet olunmutur.

Yine ol esnada Meclis-i umumî-i maârifin karar üzere krk
âzadan mürekkep bir Encümen-i Dâni tekil olundu ve encü-

menin yevm-i. küadmda salif üz-zikr Kavaid-i Osmanyiyye huzur-
hümayuna arz ve takdim klnd. Encümen-i Dâni âzasnm
birçou hatr için intihab olunmu zatlar olduu cihetle Encü-
men’in tekilinden me’mûl olan fâide husule gelmedi ve b’il-fi’il

ie yarayacak âzaya tevzi’ olunan te’lifat içinde hisse-i fakire

isabet eden Tarih-i Cevdet ’den baka bir eser görülmedi. Hâlbuki

Encümen’in küad günü vükelâ ve me’murîn iki snfa taksim

olunup biri sanki eshab- dâni ki Reid Paa takm idi. Dier ks-

m bunlarn haricinde kalmakla dil-gîr olmular idi ki Fethi Paa
dahi haricde braklanlardan biri idi. Hâlbuki Fethi Paa mu-
kaddemleri Reid Paa ile hem-efkâr iken muahharen aralar

eker-âb oldu. Diyebilirim ki aralarndaki bürudet Encümen’in

yevm- küadmda kesb-i iddet eylemitir ki sonralar Meciis-i

maârifin ilerini tervicde ekseriya taraf- hilâfda bulunmutur.
Ol evanda ise Fethi Paa Tophane-i âmire müiri ve mazhar-
kemâl-i teveccüh-i ehriyarî olarak baya müstear- Saltanat

makamnda idi. Ol asrda kapudan- derya olan Damad Meh-
med Ali Paa dahi Reid Paa ile taban tabana zd olup dâima

ann hilâfnda bulunurdu. Reid Paa ise hilâf-giran ile ura-
maktan geri durmaz re’yinde musir ve müstebid bir zat idi.

Binâenaleyh havass- vükelâ beyninde nifak ve ikak günden güne

tezayüd etmekte idi.

Yine ol evanda Ayasofya karsnda bir büyük Darülfünun

inasna mübaeret olundu. Hâlbuki maârif-i umumiyyenin esas

olan mekâtib-i sbyan slâhatna henüz balanmam idi. Buras
erbab- maarif indinde mahall-i itiraz olduktan baka eshab-

agrazdan bâzlar milel-i müslime ve gayr-i müslime ile mehun
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bir büyük mektebin Ayasofya câmi’-i erifi karsnda te’sisi

münasib olmyacan Abdülmecid Han hazretlerine ihtar ve
ilka etmekle Darülfünun binas nice seneler sürüncemede brak-
lp nihayet baka ide kullanlmak üzere itmam olunabilmitir.

Hariciye nazr Âli Paa ve Dahiliye nazr makamnda bu-
lunan Müstear- sadr- âlî Fuad Efendi umur- politikyyede Reid
Paa’nm iki eli hükmünde idi ve her biri ana halef olabilecek

birer mahir diplomat idi. Ol devirde serasker olan Mütercim
Rüdi Paa dühat- asrdan bir zat olarak anlara mu’in ve zahir

idi. Meclis-i vâlâ reisi Rifat Paa Reid Paa’mn akranndan
olup gayet zeki ve fatin bir zat idi. Ancak pek mütelevvin ve
mütereddid olmala her taraf idare etmek ister ve eâzm- vükelâ

beyninde bürudet vuku’unda bundan dolay biçare zahmet çeker

idi. Minvâl-i meruh üzere havass- vükelâ beyninde zuhura gelen

nifak ve kakdan nâî altm sekiz senesinde Reid Paa azl ile

Ra’uf Paa sadrâzam nasb olundiyse de bir buçuk ay olmadan
Reid Paa yine makam- Sadaret’e iâde buyuruldu ve be ay
sonra yine Reid Paa azl ile Âli Paa sadrâzam ve Fuad Efendi
hariciye nâzn oldu. Halkn nazar Rauf Paa ve Hüsrev Paa gibi

kudemadan zevata alm olduundan Reid Paa birinci defa

makam- Sadaret’e geldikde halkn gözüne küçük görünmü idi.

Az vakit zarfnda büyüklüünü gösterdi ve makamn doldurdu.

Bu devirde andan büyük adam yok idi. Ann üzerine Âli Paa
. Cl c getirildikte halkn nazarnda cismi gibi hal-u an dahi

pek küçük göründü ve iki aya varmadan infisâl ile Damad Meh-
med Ali Paa sadrâzam nasb olundu. Bir sene içinde böyle dört

defa Sadaret’in tebeddülü ilere durgunluk ve karklk getirdi

ve Reid Paa’nm bu kerre haricde bulunmas politikaca mucib-i

mazarrat oldu. öyle ki mukaddema Ömer Paa Bosna’y urup
Bonaklar sürüp ve salâbetlerini krdktan sonra Karada’ dahi

urup da bir fatihlik kazanmak emeline düüp Damad Mehmed
Ali Paa dahi ann efkârn terviç eylemi ise de Reid Paa buna
ahvâl-i politikyyenin müsâid olmadn bildiinden Fethi Paa
ve Mehmed Ali Paa ile Fuad Efendi’den mürekkeb bir encü-

men-i hâss ül-hâss akd ile bu keyfiyeti mevzu’- bahs ederek bun-
dan sarf- nazar olunmasna karar verdirmiti. Bu karara dâir

Fuad Efendi’nin kaleme alm olduu arz tezkiresini gece gayet
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hafi olarak fakr okuyup Reid Paa-zade Ali Galib Paa tebyiz

etmi idi. Karada üzerine hareket olunacak olursa ne veçhile

Devlet’in bana bir Karada gailesi getirecei ve Devlet’i nasl

mükilât- azîmeye urataca bu tezkirede münderic idi.

Bunun asl ya müsveddesi bulunup görülse Reid Paa’nm ahvâl-i

politikyyede derece-i maharet ve melekesi ma’lûm olur. Zira

mütalâat sonradan birer birer zuhura gelmitir.

öyle ki Mehmed Ali Paa Karada üzerine hareket em-
rinde Ömer Paa’y hafiyyen teci’ edip bu kerre Sadaret’e gel-

mesi Ömer Paa’ya bir mertebe daha cesaret vermekle Ömer
Paa buna bir vesile taharri ederek bir takrible Karada reisini

ürkütmü o dahi hâmi-i ma’nevisi olan Rusyalu’ya müraca’at

ettikde Rusyalu tarafndan cesaret verilmi ve fakat ihtiyaten

biraz müddet olsun Ömer Paa’ya dayanabilecek kadar asker cem’

ve tedarük eylemesi ihtar edilmi olduuna mebni Reîs-i cebel

sekiz bin kadar asker cem’ ile hududunun muhafazasna kyam
eylemi idi. Karadalular ise asakir-i nizamiyye gibi rahat durur

bir tâife olmayp civarlarndaki nevahiye tecavüze baladklarn-
dan Devlet-i aliyye dahi anlarn terbiyesine mecbur oldu ve

Ömer Paa’ya bu yolda tâlimat- kâfiyye verildi. Hariciye nâzn
Fuad Efendi bu babta Devlet’in hareketi hakl ve meru’ olduuna
dâir bir mufassal lâyiha kaleme alm idi. Bu lâyiha dahi bulunup
mütalâa olunmak lâzm gelir.

Ömer Faa bunun üzerine Karada üzerine hücum ile iler-

lemekte iken Avusturya devleti tarafndan Leiningen1 nam
murahhas gelip verdii ultimatumda münderic olan mevaddan
biri ve belki birincisi Karada üzerine sevk olunan kuvve-i as-

keriyyenin iâdesi hususu olmala naçar Babâlî Âli Paa’ya

askeri geri çekmesi için emr-i kat’î verdi. Karadalu ise bunun
üzerine mard ve günden güne Karada mes’elesi kesb-i mü-
kilât etti. Babâlî’nin Karada mes’elesinde hatâ ettiini der-

meyan ve mezkûr lâyihann mahall-i itiraz olan yerlerini beyân

etmek üzere Reid Paa bu fakiri Fuad Efendi’ye gönderdi. Varp
ifade ettiimde Fuad Efendi Reid Paa’mn îtirazatm teslim

etti ve
“Mukaddema Paa efendimiz sadnâzam iken güç hâl ile Mehmed

Ali Paa’ya kar durabildi. imdi ben ann maiyyetindeyim. Ne yapa-

1 Metinde jüi V
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bilirim. Beni ma'zur bilmelidirler,, deyu cevap verdi. Ne çare ki

fatihlik kazanmak gayret-i cahiliyyesiyle Devlet’in bana bir

Karada gailesi çkarlm oldu. Andan sonra bundan dolay
görülen hasar ve ziyanlar cümlenin ma’lûnu olmala tafsiline

hacet yoktur.

Reid Paa ile iki agird-i ders-i terbiyesi olan Âli Paa ve
Fuad Efendi bir ekl-i müselles-i mütesaviy’ üs-sakeyn tekil ede-
rek her hâl -ü kârda andan münfekk olmazlar iken mukaddemce
Âli Paa mn Sadaret'e gelmesi Reid Paa’ya mucib-i rakabet
oldu. Fuad Efendi dahi Âli Paa'dan münfekk olmayp ikisi bir-

likte Efendilerinden ayrlarak gittikçe Reid Paa ile aralar
açld ve nihayet ikisi dahi Serasker Rüdi Paa ile birletiler

ve üçü ekanim-i selase gibi ittihad ile Reid Paa aleyhine dü-
tüler. Rifat Paa ise ne yapacam arp her taraf idare etmee
çalrd. Âli Paa ile Fuad Efendi’nin mensuban hep Reid
Paa takmndan ma’dud iken anlar Reid Paa’dan ayrldkda
ikisinin havass- mensuban dahi Reid Paa takmndan ayrld.
Fakat garâ’ibden olarak Beylikçi evket Bey eski hâlinde kald.
Çünki evket Bey muhlis ve safdil bir zat olup Reid Paa’nm
havass- mensubamndan olduu hâlde Âli Paa’ya dahi ihlâs
var idi. Âli Paa ile Reid Paa’nm aralan açlp tarafeyn yek-
digerin aleyhinde olduklar cümlenin ma’lûmu iken evket Bey
bunu münkir olup iki taraf ile dahi halisane görüür ve anlar
evvelki gibi rnüttebid’ül-efkâr sanr idi.

Âmedci Mahmud Nedim Bey dahi Pv.eid Paa’nm havass-
mensubamndan iken iki taraf kollar ve kang taraf galebe ederse
andan istifadeye çalr idi. Çünki mîr-i mumaileyh iyi gün
dostu olup el için alayan göz kör olsun diyenlerden olmasiyle Efen-

disi yahud rufekas için deil menafi’-i mahsusasm belki bir

günlük elencesine bile feda edemedii cihetle ayan- vüsuk
ve emniyet deil idi ve gayet mütelevvin ve tavr -u mivar garib

ve herkes hakknda su’-i zann galib bir adem olarak kimesne
hakknda ann dahi emniyeti yok idi. Bir gün Reid Paa’nm
bir husustan dolay cann skmala ann mizacn ta’rif maka-
mnda “

Bizim Beyefendi cvk sabuna benzer annla ne el ykanr ve

ne de çamara gelir,, demi idi. Mahmud Bey’in mizac bundan
âlâ ta’rif olunamaz. Fakat eshab- nüfuz ve ikbale ziyade temellük
ve müdahane ederek bu veçhile pek çok zevat ifal ederdi. Biçare



TEZÂKÎR- CEVDET ^ n

Reid Paa âlicenap ve sebatl ve insaniyetli ve kalbi temiz
bir zat-i memduh’ üs-sfât olarak Mahmud Bey’in etvar- ey-
tanet-kâranesine aldanr ve an kendisine muhlis ve sadk sanr
idi. O ise hiçbir tarafa hayr-hâh olmayp menafi’-i ahsiyye dâi-

yesinde idi ve Sadaret-i uzma müstearl münhal oldukda bu
makama geçmek me’mûl-i kavisinde iken Beylikçi evket [Bey]

kdemine mebni krlmasn deyu Sadaret müstear nasb -u ta’yin

olunmakla Mahmud Bey nâil-i me’mûl olamayp Hariciye müs-
tearlnda karar klmt. Hâlbuki lisan-âina olmadndan bu
mansbda ireti idi. Bu cihetle hâlinden nâ-honud olarak her
nasl olursa olsun kendisince terakki esbabn aramakda idi. Hâl-
buki etvar- televvün-kâr hasebiyle nihayet iki taraf dahi ken-
disinden meslûb’ ül-emniyye olmu idi.

Elhâsl Reid Paa’mn ber-minvâl-i meruh rakiybleri çoald.
Kuvveti azald. Fakat kendisinin adû-yi ekberi Damad Mehmed
Ali Paa idi. Altm dokuz tarihinde Mehmed Ali Paa’mn Sa-

daretten infisah üzerine Giritli Mustafa Paa Sadaret’e getirildi.

Ol esnada Reid Paa dahi Hariciye nezaretine geldi ve fetk-u

retk- umur- Devlet yine anm elinde kald ve ol vakit Kuds-i
erif 'deki ma’hud anahtar mes’elesi üzerine Rusyalu Memalik-i
mahruse'de Ortodoks mezhebinde bulunan hristiyanlar hakknda
himaye da’vas edip Devlet-i aliyye ise bunu muhill-i istiklâl

görmekle i keâkee düerek günden güne Rusyalu ile Devlet-i

anyye Devrimde muharebe emmareieri kuvvet buldu ve nihayet

muharebeyi müntec oldu. Biz imdi Hükûmet-i merkeziyyenin

ol zamandaki suret-i teekkülü ile keyfiyyet-i idaresi hakknda
bâz ma’lûmat- icmaliyye itasna mübaderet edelim.

Ol asrda Meclis-i vükelâ hey’eti Sadnâzam ve eyhülislâm
ve Serasker ve Kapudan- derya ve Tophane müiri ve Meclis-i

vâîây-i ahkâm- adliyye reisi ve Hariciye ve Maliye ve Hazine-i

hassa ve Evkaf- hümayun ve Ticaret nâzrlar ve Zabtiye mü-
iri ve Müstear- sadr- âlî ile valde kethüdasndan ibaret idi.

Fakat Sadaret ma’zûllerinden bâzlar Mecalis-i aliyye me’muriyeti

unvaniyle Meclis-i vükelâ âzâsmdan addolunurdu. Sadnâzam ve

Serasker ve Kapudan ve Tophane müiri ve Meclis-i vâlâ reisi

ve Zabtiye müiri dâima vüzeradan ve Müstear- sadr- âli rütbe-i

bâlâ eshabmdan ve âiri bâzan vüzeradan ve bâzan rütbe-i bâlâ

eshabmdan bulunurdu.

Tezâkir-i Cevdet s
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Vüzeradan olan vükelânn ehriye altm binden yüz bin

kurua kadar Hazine-i maliyyeden muhasses maâlar ve mükem-

mel ta’yinatlar ve rütbe-i bâlâ eshabmm otuz bin kurutan elli

bin kurua kadar maâlar ve münasib mikdar et ve ekmek ta’-

yinleri oldukdan baka nezaretlerin ekserinde nâzrlara mahsus

harçlar dahi var idi. Al’el-husus Maliye nazrnn tahsildariyesi

külli ey’e bali olurdu ve ol vaktin bin kuruu yirmi dirhem

mikdar altna yahud üç yüz yirmi dirhem kadar sîm-i hâlise

müsavi idi.

Babâlî ricalinden Da’âvi nazr ve Beylikçi ve Âmedci ve

Terifatç bulunanlar rütbe-i ûlâ smf- evvelini hâiz olup ehriye

on iki bin be yüzden yirmi bin kurua kadar maâlar ve mik-

dar- kifaye et ve ekmek ta’yinleri ve bâzlarmn mansblarmdan

harçlar dahi var idi. Sadrâzam ve Hariciye mektubcular ve

Divan- hümayun tercüman ve Dahiliye ve Hariciye kâtibleri

ve Meclis-i vâlâ tahrirat müdiri ve Da’âvi nâzn muâvin-i evvel

ve sânîsi ve Evrak müdiri bulunanlar rütbe-i ûlâ smf- sânîsini

hâiz olup ehriye alt binden on bir bin kurua kadar maâlar
ve bâzlarmn ta’yinat olduktan baka bâzlarma tara vüzeras

kapu kethudal ilâve-i me’muriyyet edilerek bunun için dahi

ehriye bin kurutan iki bin be yüz kurua kadar maâ verilirdi

ve ibu eshab- menasbm ma’iyyetlerindeki kalemlerde rütbe-i

sâniye eshabmdan üçer beer bin kuru ehriye maâ alr müte-
f t . _t.c. .. .. .

&Q.Q1Q iJC'-liia-iAi-C VC iiiuixvi. vc ucv ykc uutuuua.
Âmedî odasnn usûl-i müttehizesi mucibince rütbe-i sâniye

eshabmdan yirmi nefer hulefas olup ehriye ikier bin beer yüz

ve kudemasmm daha ziyade maâlar var idi. âir aklâm- BabI-

âli’de mevcud olan ketebenin rütbeleri mütefavit olduu gibi

ehriye maâlar dahi yirmi be kurutan iki bin be yüz kurua

kadar mütefavit idi.

Divan- hümayun kalemiyle andan müfrez mühimme ve

ru’us ve tahvil kalemlerinde bulunan ketebenin senevi seksen

bin 1 kurutan yirmi bin kurua kadar bedel ile mukayyed zi-

âmetleri olup bilâ-veled vefatlarnda bedel-i zi’ametleri maâa
tahvil ile bu kalemlerin ketebesine tahsisi nizama rabt olun-

1 Aslnda, “seksen „ den sonraki “ bin “ kelimesi mavi mürekkeple ve

ihtimal baka bir hatla ilâve edilmitir.
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mu idi. te Babâlî’nin icmâl-i ahvâli bu minvâl üzere olup
devâir-i âire ricâli ve me’murîn ve ketebesi dahi anlara

kyas oluna.

eyhülislâmn maâ ve ta’yinat ehriye yüz bin kurua bali
olurdu ve ol vakit on yedi on sekiz kadar sudur- kiram olup
bunlarn eskisine yâni en evvel Rumeli payesi alm olana âlim
olsun cahil olsun reîs’ ül-ülema denilip anm ehriye maâ on
be bin kuru idi ve dier Rumeli payelülerinin arpalklar ile

zamîmesi olan maâlar ehriye dokuz bin kuru ve Anadolu
payesinde bulunan sudurun ehriyeleri yedier bin kuru idi.

stanbul payesinde dahi bir hayli zevat olup bunlarn arpalklar
dahi ehriye üçer bin beer yüz kurua iblâ olunurdu.

âir mevâlinin arpalklar ve müderrisinin maiet ve maâ-
lar mütefavit surette idi. Me’murîn-i Devlet böyle müstevfa

maâlar ile güzel geçinmek kabil iken günden güne sefahat artp
bu cihetle bâzlar medyun ve bâzlar dahi hane ve sahil-hane

tedarüküne muhtaç olmak hasebiyle arasra bâzlarna atâyây-i

seniyye dahi verilirdi. Müteneffizîn ve müntesibîne uradan bu-

radan haylice hedaya dahi gelirdi.

Bundan baka Reid Paa’nm def’a-i ûlâ sadaretinde âar
ve rüsumat iltizamatmdan dahi ol devrin müteneffiz ve mün-
tesibleri mebali-i külliyye kazanrlard. öyle ki mülteziminden

biri bir sarraf vastasiyle bir sancan ya bir kazann iltizamn
tu kldr iccrc 2. Ic2.cl3.17 îc2.bÜL cds/'c^'ir'i m r- om

bir zate ifade edip beyinlerinde pazarlk kesildikten sonra ol zat

dahi vükelâdan mensub olduu mahalle varp ol iltizamn u
kadar yüz yahud bu kadar bin kese noksaniyle ihalesini rica

eder ve Sadrazâm muvafakat ettii hâlde Maliye nazriyle söy-

leerek icra ettirir bu tariyk ile külfetsizce külliyetli akçeler ka-

zanlrd. Lâkin bu muâmele her kula müyesser olmayp vükelâ

ve ricâl-i Devlerin müteneffizlerine ve havâss- mensubana mah-
sûs idi ve ekseri bu muâmeleyi açktan icra ederdi. Bu ise ha-

kikat- hâlde Hazine’nin mâlini bir te’vil ile ahz-ü irtikâb demek
idi. Binaenaleyh dûr-endi olan zatler bunu açktan yapmayp
bâz sarrafan eliyle gizlice yürütürlerdi. Reid Paa taraf- Pa-

diahîden ara-sra külliyetli atiyeler alp dier veçhile temet-

tüe tenezzül etmezdi. Amma mensubanmdan bu iltizamat iine

girimeyen pek az kald ve havâss- mensubanmdan bâzlar



20 TEZÂKlR-I CEVDET

böyle na-meru’ yollar ile def’aten binlerce keseler alp sefihane

sarfederlerdi.

Reid Paa takmnn iddiâlar men’-i irtikâb ile maârif

ve medeniyetin terakkisine hidmet etmekten ibaret iken öyle

çirkin tem ettüâta girimeleri efkâr- âmmenin tayirine bâdi oldu.

Bundan dolay beyn’en-nâs itirazlar çoald. Abdülmecid Han
hazretleri dahi bu iltizam usûlüne sirkat-i mü’evvele deyu tâbir

etmi idi. Binâen’alâ-zalik hediye nâmiyle kymetli eya ahzi men’

olunduu gibi bu iltizam usûlü dahi men’ ile müzayedesiz âar
ve rüsumat satlmamas emr olundu. Erbab- iffet zaten bu ma-

kule tayyarattan hissedar olmadklar cihetle bu emr-ü nehyden

zarar görmediler. Ehl-i irtikâb ise hediye yerine gizlice irtiaya

koyuldular ve müzayedede iltizamat kapatmak gibi yollara

döküldüler. Böyle müftden bol bol paralar kazanan kesan bu
mebalii muhafaza edemeyib türlü sefâhat yolunda sarf ile

istihlâk etti. Haydan gelen huya gitti.

Fakat stanbul içinde ahz-ü îtâ çoald. Esnaf güruhu zengin

oldu. Bir aralk Mehmed Ali Paa hâncdamndan pek çok paalar

ve beyler ve hanmlar Msr’dan savuup stanbul’a döküldüler

ve külliyetli akçeler getirip bol-bol hare ederek stanbul süfe-

hasma, sû’-i emsâl gösterdiler. Sefâhat vadisinde yeni çrlar
açtlar. Hele Msrl hanmlar alafranga melbusat ve âir tecem-

mülâta. rabet edip stanbul hanmlar ve al’el-husus sarayllar

dahi anlara takld eder oldna ve îvliSirllarii ekseri gaal bahalar

ile hane ve sahil-hane ve akarat- âire aldlar. Bu cihetle Der-

saâdet’te emlâkin kymeti fevkalâde terakki buldu ve stanbul’da

bir servet-i kâzibe peyda oldu. Hâlbuki emr-i ticaretçe idlalât

ve ihracatn muvazenesi bozuldu. Al’ed-devam Avrupa’ya nukud-

külliyye gider oldu. Lâkin me’murîn ay banda maâlarn alp

ho geçinir ve esnaf ve tüccar dahi kesret-i ahz-ü îtâ ile meba-

lig-i külliye kazanr olduundan iin sonunu düünmezler idi.

Al’el-husus eyyam- sayfde Boaziçi ve âir seyr-ü temaa mahalleri

eshâb- safa ile leba-leb olarak hâtra keder ve zihne küdûret

getirecek mütalâalardan herkes ictinab ederdi. Dersaâdet sahî-

hen niimune nümay-i Cennet ve her gûesi bir guna cay-gâh-i

safa ve meserret idi.

Hele irket-i Hayriyye vapurlar Boaziçi’ne ilemee bala-

dkdan sonra Boaziçi’nin enlii ruz-efzun oldu ve sahil-hanelerin
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kymeti fevkalâde terakki buldu. Fakat muvazene-i maliyye

ap Devlet’in varidat masarifini korutmuyordu. Hâlbuki Hazi-

ne’nin ahvâline Babâlî’ce ma’lûmat- sahihe olmadndan mu-
vazeneye asla ehemmiyet verilmiyordu. Altm yedi senesinde

Maliye nazr Nafiz Paa bu hâlden ikâyet eder oldu ve bir gün

Meclis-i mahsus- vükelâda “te bu ay banda aylklar verilemeyip

bir hafta tehire mecburiyet geldiini,,
beyan edicek huzzara hayret

ve dehet elverdi. “Bir ayn âhirinde herkes miistehik olduu ayl-n yeni ayn birinci günü isteyip de verilemez ise Hazine îlân-

iflâs etmi olur. Halimiz nolur„ deyu herkes düünmee vard.

Reid Paa dahi “at- ahane bunu duyarsa ne buyurur

„

deyu

telâa dürii. Bunun üzerine Maliye hâzinesinin hâlini anlamak

üzere M clis-i vâlâ dâiresinde bir komisyon tekil olundu. Ser-

asker Rudi Paa ve Hariciye nazr Âli Paa ve Müstear- Sadr-

âlî Fuad Efendi ile ol vakit Hazine-i malivyede defterdar bulunup

muahharen Maliye nâzn olan Halid Efendi bu komisyona me-

mur buyuruldu. Hâzineden defterler getirildi. Irad ve masraf

muvazene edildi. Görüldü ki Devlet’in masarif i varidatn hay-

lice am. Maliye ii sahihen fenalam. Hazine bir erie 1 hâline

dümü. Bak belâya ki erie lâfznn lisan- türkîde. tercümesi

yok. Ana mukabil bir kelime bulmak dahi bir mes’ele oldu.

Bir gece Fuad Efendi’nin yalsnda bulunduk bu mes’ele der-

meyan edildi. Led’et-taharri buhran lâfz bulundu ve erie’in ter-

cümesi olmak üzre kabûl olundu. Hattâ bu hususa dâir takdim

olunan arz tezkiresinde Hazine-i maliyyenin hâl-i buhran diye tah-

rir klnd ve andan sonra erie makamnda buhran kelimesi isti’-

mâl edilir oldu. Altm sekiz tarihinde maliye mes’elesi kesb-i

ehtmmiyyet eyledi. Babâlî’de herkes andan bahsetmee balad.

Umur- maliyeyyi slâh için evvelâ kaide-i tasarrufa riayet lâzm
gelir iken istikraz yolu açlmak istenildi. Bu yolu en ziyade

terviç eden Fuad Efendi idi. Nihayet Fransa’dan bir mikdar

altn istikrazna, karar verildi.

Ol esnada ise Reid Paa ile Damad Fethi ve Mehmed Ali

Paalar mivanelerinde kesb-i iddet eden nifak ve ikaktan dolay

sk-sk tebeddülât vuku’a gelmekte idi ve ber-vech-i bâlâ Âli

Paa Sadrâzam ve Fuad Efendi Hariciye nazr olmu idi.

1 Bu kelime metinde >_j5 eklindedir.
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te ol esnada Fethi Paa Abdülmecid Han hazretlerine

“Pederiniz iki defa Rusyalu ile muharebe etti bu kadar seferler ard.

Bunca ga'ileler geçirdi haricden bir pare istikraz etmedi, faman-i hü-

mayununuz asayi ile geçmi olduu hâlde istikraza âlem ne der,, de-

mekle kalb-i hümayunlar müteessir olarak bu istikrazn men’ini

iltizam buyurdu.

Hâlbuki istikraz mukavelesi imzalanm bulunduundan

yürütülmesi Babâlî’ce iltizam olundu ve Fransz elçisi Fuad Efen-

di’ye “Ben âlemin hâlini beenemiyorum. htimâl ki bir muharebe zuhur

eder. stikraz bozmayn. Elinizde biraz altn bulunsun,, deyu nasihat

etmekle Fuad Efendi Zat- ahane’yi bu babda ikna’a çald
ise de müfid olmad. Zat- ahane Fuad Efendiye hitaben “Ben

bu Devlefi selefimden nasl buldum ise halefime öylece terk edeceim.

Eer bu istikraz bozulmaz ise saltanattan istifa ederim,, deyu buyurmu
idi. Binâenaleyh istikraz- mezkûr fesh olundu ve bundan dolay

itas lâzm gelen tazminat akçesi beyel-vükelâ tevzi’ ve tahsil

klnd.
Abdülmecid Han hazretleri Bevt’ül-mâli muhafaza hususun-

da ötedenberi fevkalâde itina buyururlard. Hattâ Fuad Efendi

âmedci iken Saray- hümâyundan ihraç olunan bir aaya Ma-

liye hâzinesinden ehriye iki yüz elli kuru maa tahsisi ile sadr-

âzam bulunan Reid Paa tarafindan arz olundukta Abdül-

mecid Han hazretleri “Benim hidmet-i mahsusamda bulunan ademin

Maliye hâzinesinden maa almaa ne hakk var., deyu maâ- mez-

kûrun Hazine-i lassadan tahsisini emr-ü ferman etmi idi. Bu

kerre bidayet-i emrde BabIâli’nin kararma nümaat etmi ise

de Fethi Paa’nm ihtar üzerine ol karar ber-vech-i meruh fesh

ettirdi. Bir gün Fethi Paa’ya mensubanndan biri bu bahsi açp

“Niçin Babâli’ye böyle zd gidiyorsun. Bâbâli’ye kar gitmek iyi

ey deildir,, dedikte Fethi Paa buna cevaben “Ben Babâlî’ye

asla muhalefet etmek istemem. Lâkin bilirim ki bu Devlet be kru borç

ederse batar. Zira bir kerre borca alrsa sonra önü alnmaz. Düyuna

müstagrak olup gider,, dedii ol asrda mahremane itirak olunan

hususattandr.

Müteâkben Rusya muharebesi zuhura geldi. Mecburiyyet-i

sahihe tahtnda olarak Avrupa’dan bir mikdar altn istikraz

edildi. Bu cihetle istikraza alld. stikraz ilerinde bulunan bâz
vükelâ ve me’murîn dahi bundan temettü’e me’îûf oldu. Andan



TEZÂKÎR-Î CEVDET 23

sonra artk önü almamayp Fethi Paa’nm dedii hâller zuhura

geldi. Gism-i Devlet’e unulmaz yaralar açld. Biz humarn çe-

kiyoruz. Yaralarmza bi-hude nemek-i teessüf ekiyoruz. Artk

sadede rücu’ edelim.

Atm dokuz senesi avahirinde Rusyalu ile muharebeye karar

verildi. Sade-dilân- zamâe Moskova ehrine ve belki Peters-

burg’a kadar gitmek ve hiç olmazsa Krm- feth etmek hayâl-i

hâmiyle bidayet-i mes’elede pek ziyade cenge hâhi-ger ve haris

idiler. Alafranga efkârda bulunan zevat ise muharebe zuhurunda

üç aya kadar Rusyalu’nun d airne’ye gelecei iddiâsmda bulun-

dular. ki frkann re’yleri dahi yanl idi. Çünki Rusya’nn

kuvvetine muâdil kuvvetimiz olmad cay-i bahs ve itibah

deildir. Lâkin tenskat- askeriyye icabmca Devlet-i aliyyenin

nizamiye ve redif olarak cem’ edecei kuvve-i askeriyyenin Rus-

yalu’yu hayli vakit igal ve tevkif edebilecei dahi erbabnn ma’-

lûmu idi. Vuku’at dahi bunu isbat eyledi. Abdülmecid Han haz-

retleri kan dökmei sevmez ve binâenaleyh muharebe istemez

idi. Reid Paa dahi mes’eleyi kalem ile hail ve tesviye etmee

çalyordu. Âli Paa ve Fuad Efendi gibi ann mekteb-i terbi-

yesinde yetien diplomatlar dahi annla hem-efkâr idi. Askeri

güruhu aPel-husus Mehmed Ali Paa üst tetikte bulunarak mu-

harebe tarafdar görünürler idi. çlerinde kalben sulhün bakaas

tarafdar olanlar dahi “Diplomatlar muharebeyi men’ ettirsinler de

sonra kendileri biz öyle keserdik böyle biçerdik. Lâkin ne çare filan ve

filan muharebeye mâni’ oldular,, demek hülyasnda idiler. Mehmed

Ali Paa dahi bu taryk ile Reid Paa’y âmmenin nazarndan

düürmek dâiyesie dütü. Hattâ softalar bâz vesâit ile tahrik

ederek sokaklara düürdü ve Reid Paa azl olunursa ihtilâlin

ber-taraf olacan dier vastalar ile Abdülmecid Han hazretlerine

ilka ettirdi. Abdülmecid Han hazretleri ise zeki ve fatin ve sebat

-ü sekinet sahibi bir pâdiâh olup o makule ilkaâta kulak asmad

ve softalarn hareketinden ürkmedi. Hattâ hâce- ehriyarîleri

Akehirli Ömer Efendi eyhülislâm Ârif Hikmet Bey tarafndan

olarak bâz vükelânn tebdiliyle bu hareketin ber-taraf olacan
huzur- hümâyunda led’el-ifade Abdülmecid Han hazretleri

“Hoca Efendi bir takm, esafilin sofiyle vükelâ azl ve tebdiline kyam

eder isek sonra bu Devlefi idare edemeyiz ,,
deyu cevap vermi idi ve

ol hilâlde bir gün akam taâmm Tophane’de tenavül buyurup



24 TEZÂKtR-t CEVDET

ba’dehu Saray- hümayuna terif edecekleri vakit memlekette

ihtilâl korkusu olduuna âlâmet olmak üzere arabasnn etrafna

bir bölük süvari hazr edilmi olduunu gördükte
“ Umumen halk

aleyhimizde olduu takdirde bir bölük süvari beni muhafaza edemez

„

deyu süvariyi geri çevirmi idi. te ol esnada bâz mahallere

yaftalar yaptrlm idi ki sureti budur :

“Ey Padiah- evket-iktinah. Kâffe-i iebea’auz uur- âhânenizde

can ve mâl ve evlâdlarn feda etmee hazr ve âmâdedirler. Siz de ecdad ve

eslâfnz gibi Eyyub-i Ensarî hazretlerinde kuandnz seyf-i muham-

medVyi knndan çkarmak üzerinize vacib oldu. Bu babda vükelânzn

vaki ’ olan tereddüdleri bir zamandan berü izzet-i nefs illetine mübtelâ

olmalarndan nefet etmitir ve bu keyfiyyet hafazan-Allah cümleyi bir

te/lüke-i mükileye ilka etmek ihtimali vardr. Binâen alâ-zâlik asakir-i

nusret-mev’udunuz ve dâiyan kullarnz hukuk- sarihalannn nüdafa-

asi için gavga isterler Padiahm,,.

Mezkûr softalar vak’asmda Ârif Hikmet Beyefendi suret-i

tesamüh gösterip ilân- harb için akd olunan meclis-i umumî-
lerde dahi gevek davranm ve sudur- izamdan Meclis-i vâlâ

müftisi Ârif Efendi cerbeze ve metanet göstermekle syt -ü an
kazanm olduundan çok geçmeyip yetmi tarihinde Ârif Hikmet

Bey azl ile Ârif Efendi eyhülislâm olmutur.

Damad Mehmed Ali Paa’mn sevk ve himmetiyle kapudan-
derya olan Mahmud Paa’mn ehliyetsizlii ve su’i-tedbiri âsâ-

rndan olarak Sinop’da donanma-yi hümayun muhterik olmala
yetmi tarihinde makduhen ve mezmumen Kapudanlkdan azl

ile Kbrsl Mehmed Paa kapudan- derya oldu.

Reid Paa hukuk- Saltanat- seniyyenin muhafazasna pek zi-

yade îtina edip Rusyalu’nun tekâlifine kemâl-i salâbet ve maharet

ile kar dururdu. Fakat Avrupa’nn muvazene-i efkâr- politikyye-

sini dâimâ pî-i nazarda tutard ve muharebe zuhurunda Rusya’ya

kar Devlet-i aliyyenin yalnz kalmamas çaresini arard. Avru-

paca ve al’el-husus ngiltere’ce kendisinin pek büyük an -u syt
olduu hâlde Macar mültecileri mes’elesinde tezyid-i öhret ve

itibar eylediinden bu arzusunu ahsen-i tarykle husule getirdi.

Fransa ve ngiltere ve Sardunya devletlerini Rusya aleyhine

ittifak ettirdi ve asakir-i osmanivye Rumeli ve Anadolu serhad-

lerinde Rusyalu ile pençelemekte iken bu üç devletin asâkir-i

dahi gelip muâvenetine kyam eylediler.
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Rusyalu ile berren ve bahren muharebe olunmakta iken

vükelây-i Devlet-i aliyye dahi yek-digeri aleyhine düerek mânevi

muharebeler etmekte idiler. Bu srada Reid Paa dahi Damad
Mehmed Ali Paa’dan bir suret-i müessirede intikam almak is-

terdi. Lâkin halîlesi Âdile Sultan’a kar istedii veçhile mu-
âmele-i edide icra edemeyip buna âlet olacak demir-elli bir vasta

arard. Ol esnada Kbrsl Mehmed Paa “Ben sadnâzam olsam

Mehmed Ali Paaf kimseye sormadan refy eder ve baddehu Padiah’a

arz eyler idim., demi olduu Reid Paa’ya hikâye olunmala. o

dahi Mehmed Paa’dan ahz-i sâr için Kbrsl Mehmed Paa’y
yetmi senesi içinde sadnâzam ettirdi. O srada Serasker-i

sâbk Mehmed Rüdi Paa dahi Arabistan ordusu müiri nasb

ve ta’yin olunmu idi. Fakat temaruz yolunda ayak sürümekte

idi ve ann seraskerliinde Kbrsl Arabistan ordusu müirliin-

den azledilmi olduu cihetle Kbrsl ana hâtr-mânde olmala
Arabistan’a gönderilmesi ve gitmez ise nefy edilmesi emrinde

srar ediyordu. Reid Paa’nm Kbrsl’dan me’mulü ise Mehmed
Ali Paa’nm nefyi hususu olup bu uurda Kbrsl’nm âir ic-

rââtn dahi tervice mecbur idi. Hâlbuki Kbrsl Sadaret’e gel-

dii gibi makam- Sadaret’te yerlemek emeline düerek Reid
Paa’mn arzusuna hidmet etmek efkârndan fari olmu idi. Hattâ

sadaretinden alt gün sonra akd olunan meclis-i mahsusta Reid
Paa “Sr kâtibi Mustafa Paa’y mecalis-i âliyye memuriyetiyle içimize

alsak hem re’yinden isftifade ederdik ve hem de heyetimiz daha kuvvet

bulurdu,, dedikte Kbrsl “Evet an da almal Mehmed Al Paa’y

da me'mur etmeli. Niçin bo dursunlar,, diyicek Reid Paa hiddet

ederek
“
Ajvedersiniz Mehmed Ali Paa ann gibi deildir. Tehlükeli

ademdir. Ann içimize girmesi hiç elvermez,, deyu sözü kestirmi idi

ve ol günden sonra Kbrsl’nm azli esbâbma teebbüs etti. Lâkin

bir hafta evvel an Sadaret’e kendisi sevk etmi olduundan der-

’akab azline kyam etmesi çirkin görüneceinden tabiatiyle mun-

fasl olmas için bi’t-tedric esbâb- lâzimesini tehiyyeye karar vermi

idi. Binâenaleyh Kbrsl yine meclis-i mahsusta Mehmed Rüdi
Paa’mn am’a gönderilmesi ve gitmez ise hakknda mtâmele-i

cebriyye icra edilmesi hususunu îrad ettikte Reid Paa “Ben

öyle muâmele-i cebriyye icrasna re’y veremem,, deyu men’ ettikten

baka Dersaâdet’de Kbrsl’mn husemasm çoaltmak fikriyle Rüdi
Paa’ya bâz vesâit ile itizar edip de stanbul’da kalmas huu-
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sunu ihtar ettirdi ve nihayet yetmi bir senesinde Kbrsl’y azl
ettirerek kendisi def’a-i râbia olarak makam- Sadaret’ e geldi.

Ol esnada umur- Devlet’i mükilâta düüren balca bir
sebeb dahi ngiliz ve Fransz sefâretlerinin Dersaâdet’te nüfuz
yarma çkmalar hususu idi. öyle ki ngiliz Elçisi Canning1

ötedenberi Babâlî nin icrâatma müdahale eylerdi. Franszlar
ise bu muharebede hayli an kazanp bu cihetle Fransa sefareti
nüfuzca ana tefevvuk dâiyesine dümü idi. Reid Paa öteden-
beri ngiltere politikasna mâil olup ann mekteb-i terbiyesinden
çkp da sonra ana rakyb olan Âli Paa ile Fuad Paa ise bütün-
bütün Fransa politikasna balandlar. Serdar- ekrem Ömer Paa
ngilizlere mâil olup Serasker-i esbak Rza Paa ise herkesden
ziyade Fransa sefareti ile hem-raz idi. Reid Paa Fransa sefa-
retini okamak ve rakyblerine kar bir kuvvet almak üzere Rza
Paa y serasker ve annla lâzm ve melzum kabilinden olan
Darb-hor Paa y Hassa müiri ettirmi ve mehur Maliye nazr
Nâfiz Paa evahir- eyyamnda irtikâb ile itham olunduundan
ve mürur- zaman ile Safvetî Paa’nn sevabk- ahvâli zihin-
lerden çkar gibi olup hâlbuki her hâlde Rza Paa’ya tâbi’ bu-
lunduundan Reid Paa an dahi Maliye nezaretine getirmi
idi. Reid Paa sayesinde Rza ve Safvetî Paalar hey’eti tekrar
meydana çkdklarnda evvelkinden ziyade iddihar- emvâle mün-
hemk oldular. Hâlbuki vakit evvelki vakit deil idi. Halkn
oldukça gözleri açld. Ne yaplsa halkn nazar- dikkatine çarpar
oldu. Binâenaleyh Rza Paa takm evvelkiden ziyade lisana
geldiler.

Hariciye müstear Mahmud Nedim Bey dahi dâima me-
nafi -i ahsiyyesini arar bir adem olduundan Reid Paa ile ara-
larm te lif etmek üzere anlara çatm ve ol hey’etin tertib eyledii
hafi irketlerin temettüatmdan istifadeye kyam etmi olduu ve
kendisi Reid Paa’mn nedm-i bezm-i hass olduundan ol ir-
ketlerin ilerini kolaylkla yürütmek üzere anlar dahi an dâire-i
mahremivyete alm olduklar ihsas olunuyordu. Hattâ Tmgr-olu
Ohanes Efendi Beyrut ve zmir gümrüklerini kapatp Safvetî
Paa kafadarlar ile hafiyyen erik olduu ve bu irket-i hafiyyede
Mahmud Nedim Bey’in dahi hissedar bulunduu beyn’el-enam

1 Metinde bu kelime ûjilS eklindedir.
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söyleniyordu. Binâenaleyh Safvetî Paa’nm Maliye nezaretinden
azli lâzmgelip ancak hasb’el-hâl Reid Paa an açkda braka-
madmdan Ticaret nezâretine getirdi ve bu esnada Beyrut ve
zmir gümrüklerine külliyetli zamm edenler olduundan Tmgr-
oglu ürekâs hayli telâa dütü ve bunun için akd olunan ko-
misyonlarda Safvetî Paa dahi âzâdan bulunmala her tarafdan
atlan târiz ve itiraz talar ana dokunarak mucib-i mahcûbiyyeti
olmakda idi.

Mahmud Nedim Bey ise bu hâlleri gördükçe gâh kzar ve
gâh kzarp bozarr idi ve bir de Mahmud Nedim Bey Reid
Paa’ya mensub olduu cihetle Canning’e temellük etmekte
olduu hâlde Rza ve Safvetî Paa vastalariyle Fransa Sefaretine
dahi ho görünmek isterdi. Hâlbuki bâz varaniyle mahremane
musahabeti esnasnda “

Uzak devletlere dayanmaktan ise câr-i mülâsk
olan bir devlet ile her nasl olursa olsun uyuup da ho geçinmek evlâdr,,

deyu daha ol vakit Rusya tarafdan olduu sikadan mervidir.
ltizam temettüatma pek ziyade kar gelen Kbrsl’nn

akdemce Sadaret’ten infisali bâlâda beyân olunan hafi irketler
eshabma medar- tesliyet olmu idiyse de ol esnada Meclis-i Tan-
zimat’n tekili anlara mucib-i fikr-ü endie olmu idi. Zira Mec-
lis-i Tanzimat tekilinin sebeb-i hafisi Mehmed Ali Faa’nn
tatbiyk mührü keyfiyyeti idiyse de balca bir vazifesi vükelây
muhakeme etmek maddesi idi.

Eslâfmz olan vak’a-nüvisan “
otuz sene mürur etmeden vekayV-i

tanhiyye lân olunamaz demiler. Filvaki’ bir karn geçmedikçe
vekayi’m hakkiyle îlâm kabil olamaz ve bâz vekayi’ vardr ki

iki karn bile geçse îlân münasib olmaz. Bu tezkire-i âcizînin

ekser- mündericat ise halen içinde bulunduumuz bir asrn
zâtiyyat ve ledünniyyat olmak hasebiyle bundan bir hayli müddet
sonra dahi meydana çkarlamaz. Fakat tahririne me’mur olduk-
lar seneler vekayi’inin esrarna miftâh ve mukaddime olmak
hasebiyle zat- âlilerine mahremane kef-i raz edilmek lâzmgel-
mitir. Geride-i vekayi’in ana göre tertib ve tahriri menût- him-
met-i behiyye-i fâzlaneleridir. Ol babda emr-ü irade efendim
hazretlerinindir.

zj Muharrem sene ,95
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Faziletlu Efendim Hazretleri

Tahriri sadedinde bulunduumuz vekayi’-i mühimmenin
esbab- hafiyyesi altnc tezkire-i senâ-verîde bast-u beyan olun-
duundan ibu yedinci tezkirede ber-vech-i âti beyan olunacak
vekayi in teselsül-i revâbtmda ol esbâba müracaât olunmak
lâzm gelecei ihtar olunur.

Bakyye-i vekayi’-i sene 1271

Tuna yals umum kumandan ve ba’dehu Serdar- ekrem
olan Ömer Paa Tuna yalsnda Rusyalu ile pençelemekte iken
Transz ve ngiliz ordular muâvenete geldi. Led’el-müzakere
Ömer Paa b’il-ittifak Besarabya kt’asnm urulmasm tasvib

eylemi ise, de Fransz ve ngiliz ceneralleri buna muvafakat
etmeyip Krm üzerine hareketi tensib etmiler idi. Krm’ tercih

etmeleri oraya bahren erzak ve mühimmat evkinde sühulet

olduuna ve donanmalarndan dahi bu yolda istifade etmek
maksadna mübteni imi. Lâkin sonra bu hareketin hata olduunu
kendileri dahi anladlar ve “Bizi bu hataya Avusturyaltlarn ihtarat

ve ilkaât düürdü,, dediler. Eer Ömer Paa’nn re’yi üzere Besa-

rabya’v urmu olsaydlar az vakit zarfnda birçok yerleri feth

ile asâkir ve ahaliye evk ve gayret gelirdi ve pek çok emval ve
erzak ve eya itinam olunarak ordularn idarelerinde sühulet
olurdu. Krm üzerine hareketi tercih ettiler bâri öte tarafta Ker’i
zabt ile ilerleyip ana mukabil beri taraftan dahi bir ordu sevk
ile iki ordu Urkapusu’nda birleerek orasn tutmu olsaydlar
kâmilen Krm kt as teshir edilirdi. Hâlbuki bunu dahi yap-
mayp Krm’n en sarp ve müstahkem mevki’i olan Sivastopol

üzerine vardlar ve müddet-i medide orada saplanp kaldlar.

Harbin imtidad ise herkese fütur verdi ve kulûb- nâsda harbin
eski ehemmiyet, ve harareti kalmad. Elhâsl Fransz ve ngiliz
kumandanlar sevk ül-cey fennine muvafk hareket edemediler.

Ne çare anlar Krm üzerine hareketi tercih etmeleri üzere Ömer
Paa’nm dahi ordu-y hümâyun ile Krm üzerine hareketi lâzm
gelmi idi.

Bu esnada Ömer Paa’mn Gözlöve’ye çkp asakir-i aha-
neyi ta’biye eyledii Rusya imparatoru Nikola’ya haber verildikte



TEZÂKÎR-t CEVDET 29

ziyade hiddetlenerek Urkapusun’daki ordusunun kumandanna

hitaben “Süngü süngüye ve göüs göiise uruarak Türlzleri denize dök-

melisin,, deyu emr-i kat’î vermi olmasiyle o dahi krk bini mü-

tecaviz asker ile gelip Gözlöve istihkâmat üzerine iddetli hücum

eylemi ise de asakir-i âhâne tarafndan kaviyen müdafaa olun-

mala dört saat kadar mümted olan muharebede asakir-i aha-

neden yüz neferi ehid ve iki yüz doksan kadar mecruh olduu

hâlde Rusyalularn neydan- harbde üç binden ziyade telefat

kalp o nisbette mecruhlan dahi vuku’ bularak münhezimen

ric’at ve iki saat geride iki gün kadar ikamet ettiklerinde birden-

bire pek çok karlar yap iddetli souklar olduundan ve Rusya

ordusu açkda bulunduundan yarallarnn çou telef olmu ve

hayli asakiri donmu olduu haber alnd.

Nikola zaten münharif’ül-mizac olduu hâlde ordusunun

inhizam haberini alc.ak ziyade müte’essir olarak ibu yetmi bir

senesi cumadelâhiresinin üçüncü çaranba gecesi saat dörtte vefat

eyledii haberi mah- merkumun on sekizinci çaranba günü

Dersaâdet’e vusul buldu. Yerine câlis-i taht- imparator! olan

olu Aleksandr sulheü bir zat olduundan müsalâhaya temayülü

me’mul ve muntazar iken cülûsu günü rad eylemi olduu nut-

kunda Petro ve Katerina ve Aleksandr ile pederinin tasmimat

üzerine sabit-kadem olduunu beyan ve bu veçhile yemin eyle-

diini ilân etmi olduundan nusalâha intizarnda bulunanlar

bir mertebe rne’yus oldular. Bu srada. Mençkof’un dam veat

söylendi se de asl çkmayp ancak azl olunmu idüi mualharen

haber alnd.

Garibdir ki Nikola’mn vefatndan evvelce bir istihraç mes’e-

lesi meydana çkp ilm-i huruf merakls olan baz zevat ara-

snda mevzu’- bahs olarak bu sene be-heme-hâl Nikola’va dâir

bir büyük vak’ a zuhura gelecek ya budur ki Nikola biter veyra

odur ki bil-cümle busemasma galebe eder derler iken ber-vech-i

bâlâ vefat haberi geldi.

Zikr olunan istihracn keyfiyeti budur ki Nikola’nn impa-

rator olduu sene-i milâdiyyenin crkam yukardan aa al et-

tertib ahadi tahtna vaz’ ile cem’ olundukta hâsl olan 184.1 sene-i

milâdiyesinde bir vak’a-i cesîme vücuda getirmitir ki cümle

Avrupa devletlerine pî-rev olarak Msr mes’elesine dâir bir

muahede-i ittifak yapm idi ve yine bu tarz ile cem’ olun-
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dukta hasl olan ibu 1 855 senesinde ber-vech-i muharrer fevt
olmutur.

ekl-i istihraç budur :

Sene

1825 Nikola’mn tarih-i cülûsu
1

8

2

5

1841 Msr meselesine dâir Düvel-i Avrupa ile akd-i ittifak

g
ettii

4
’

1

1855 Tarih-i vefat

.

Hesab- mezkûr sene-i milâdiyye itibariyle olup bâz zevat
-<u istihracn, âir zevat hakknda dahi cerayanm îtikad ederek
bu hsab ile iki sene sonra Fransa hakknda dali vuku’at- cesi-
meye muntazr olmakta idiler.

Keyfiyyet-i istihrac bu veçhiledir :

Sene

1815 Büyük Napoleon Bonaparte’nn tutulduu
i

8

1

5
_

1830 Charles X.pin Fransa’dan tard ile Louis-Philippe’in 2

g
krall

3

0

184.2 Louis-Philippe’in veliahdi olan olunun vefat
1

8

1 Metinde JjU (atl diz).
2 Metinde
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4
O

1857 Fransa hakknda intizar olunan vak’a-i cesime.

Biz sadedimize rücû’ edelim.

Cumadelâlirenin on birinci ve ubat- rumînin on altnc
çaranba günü sabahleyin stanbul hapishanesinde mevkuf bu-

lunan deniz hrszlarndan biri Galata’da salb edildi ve dier
biri dahi salb olunmak üzere Adalar’a gönderildi. Bunlar be
nefer izbandid olup bir fransz firkateyni tarafndan Akdeniz’de

tutulan bir korsan gemisinde bulunmala Dersaâdet’e getirilmi-

lerdi. Bunlarn salb olunmalarna Meclis-i vâlâda karar verilmi

ise de hapishane zyk olduundan üçü telef olmu idi. Hapis-

hanenin bu halinden evvelce Zabtiye müiri zzet Paa dahi

ikâyet ederek tevsîini istid’â etmi idi. Binâenaleyh ol vakit Bâb-
âlî’ce hapishanelerin tevsi’ ve tanzimi mes’elesi mevzu’- bahs
olmaa balad.

Cunâdelâhirenin on ikinci perenbe günü be on kiinin

koleradan vefat eylemi olduu havadisi ayi’ oldu. Ancak fi

nefs’il-emr kolera olmad bâz etibbâ tarafndan ihbar ve te’min

edildi ve cisr-i cedidin bakr kapl dubalarnda hâsl olan mid-

yelerden arasra bâz vefeyat vukua geldiinden bunlarn dahi

öyle midyeden mesmumen vefat eylemi olmalar akreb-i ihti-

mâldir denildi.

rr
2_]-' foiigüTiIsr tifüs1 î' ^stakçmn dsvsn 1 vc

endie idi ve bir de Krm tarafndaki Devlet-i aliyye ordusiyle

Düvel-i müttefika ordularndan bu esnada Dersaâdet’e hayli

mecruh ve hastalar getirilip bir taraftan dahi hastahane ittihaz

olunmak üzere konaklar ve yallar peylenmekte olduundan böyle

giderse yazn Dcrsaâdet’te fena hastalklarn hâdis olabilecei

bâz etibbâ tarafndan beyân ediliyordu.

Bu esnada Mehmed Ali Paa’nn tatbyk mührü mes’elesi

mevzu’- bahs olduu hâlde zmir ve Beyrut gümrükleri iltiza-

mndan dolay Rza ve Safvetî Paalar ile Hariciye müstear
Mahmud Nedim Bey aleyhinde dahi beyn’el-enam hayli güft-ü

gûlar vuku’a gelmekte idi. Rza ve Safvetî Paalar takm Reid
Paa’mn bu ii ört-bas etmesini isterlerdi. Reid Paa ise o misillu

temettü’ât- memnu’adan müteneffir olarak eshabm ceza görme-

1 Bugün Tifo dediimiz hastalk olacaktr.
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lerini isterdi. Al’el-husus dümen-i ekberi olan Mebmed Ali

Paa’v muhakeme altna alp da andan bu veçhile intikam

almak emelinde idi. Binâenaleyh Rza ve Safvetî Paalar bu

defâ Reid Paa sâyesinde meydana çkp Mahmud Nedim Bey

ise Reid Paa’nm ez kadim nedim-i bezm-i hâss olduu hâlde

üçü dahi Reid Paa’nm bu meslek-i adalet-cuyânesiden nâ-

honud idiler. Meclis-i vâlâ reisi Kâmil Paa, anlarn iltizamata

müteallik olan ilerini Meclis-i vâlâca tervice gayret etmedii

cihetle ana dahi kzgn idiler ve bir de Mahmud Nedim Bey

kendisinin Reid Paa’ya kdem-i mensubiyeti cihetiyle vükelâ

srasnda bulunmak me’mûl eder iken Hariciye müstearlnda
kalmasndan dolay kalben müteessir idi.

Bu evanda ise Fransa sefareti Reid Paa aleyhinde ilemekte

olup Mahmud Nedim Bey Rza ve Safvetî Paalar vastasiyie

Fransz politikasnn galebe edeceini ve tezkire-i sadisede i’ar

olunduu üzere Reid Paamn kuvveti azalmakta olduu cihetle

kariben düeceini anlam idi. Binâenaleyh savuup tarada

bulunmak ve bu vesile ile rütbc-i vezareti ihraz eylemi olmak

üzere tara mansbna talib oldu ve kendi talebi üzerine cuma-

delâhirenin on birinci çaranba günü uhdesine rütbe-i vezaretle

Sa.yda eyaleti ve selefi Namk Paa’ya am eyaleti tevcih olunup

sabk am valisi ve Arabistan ordusu müiri Ârif Paa’nm tah-

kyk-i ahvâli dahi müarünileyh Mahmud Paa’ya havâle olundu.

Bu esnada Mahmud Paa’nm Meciis-i vâ'â eîsi olaca söyle-

nirken tara mansbn ihtiyar etmesine salif üz-zikr dakikalara

vâkf olmayan zatlar bir ma’nâ veremeyip taaccüb ettiler.

Rza Paa ise Reid Paa’ya gelip
“
Efendim Mahmud Paa

ie yarar bir bendenindir Tara gitmeyip de bari Meclis-i vâlâ reisi

olsa,, diyerek an tavsiye etmi idi. Vaki’a iltizam ilerine Kâ-

mil Paa yaramayp Mahmud Paa ise herkesden ziyade bu

misillu ilere yarard. Reid Paa bu dakykay tefattun ederek

Rza Paa’nm garaz iltizam irketlerine, müsaid bir reis aramaktan

ibaret olduunu suret-i infiâlde Mahmud Paa’ya söylemi idi.

Mahmud Nedim Paa’nm ber-vech-i bâlâ Sayda valisi olduu

gün tesadüfat- garibeden olarak bir hareket-i arz vuku’ buldu. öy-
le ki ol gün Hariciye dâiresinden çkp huzur- Sadr- âlîye gider-

ken gayet iddetli bir zelzele vuku’a geldi. Küttabm kimi kâd
ve kalem ve kimi mkraz ya kalentra ellerinde olduu hâlde
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Bâbâlî meydanna uradlar. Davud-paa Cami’inin son cema’at
yerinde iki kubbesi indi ve bir hayli kârgir binalar sakatland
ve kârgir hanlarn bazlarnda birçok odalar ykld. Kaka diyar-
larnn bâz mahalleri ayrld. Herkes valih ve hayran kald.

Krk elli dakika mürurunda saniyen ve andan on be dakika
mürurunda salisen birer hafifçe zelzele vuku’ buldu. Ol günün
gecesinde dahi arasra zelzeleler vuku’ bulduu gibi ferdas per-
enbe günü dahi iki def’a zelzele vaki’ oldu. Bunlar eerçi hep
hafifçe geçdivse de tekerrür ve tevalisi hasebiyle halka azîm havf
ve dehet geldi.

Meer mesâibin büyüü Bursa’da vuku’ bulmu. Buradaki
hareketler oradaki zelâzil-i ed îdenin serpintisi imi. öyle ki
Bursa’da mezkûr çaranba günü saat yedi buçuk kararlarnda
hava gayet berrak iken birden bulutlar zuhur ile gökyüzü kararp
dört taraftan rüzgârlar eserek ve imekler çakp yamur yaarak
misli görülmedik frtnalar zuhur etmekle beraber bat tarafn-
dan bir kara bulut peyda olup on dakika kadar ol mertebe ka-
ranlk^ olmu k kâtbler yaz yazamaz olmular ve bu arada
öyle iddetli bir sâika dümü ki ahali memleket batyor san-
mlar. On dakika sonra yâni saat dokuzu çeyrek geçerek hare-
ket-! arz balayp otuz saniye kadar sürmü ol hâlde ahali bu-
lunduklar yerlerden çkp kaçmaa yüz tutmular ise de yürür-
ken yoku yukar çkyor gibi bir hâle gelerek ne yapacaklarn
ve nereye gideceklerini armlar. Sultan Osman ve Sultan
Orhan türbeleri takmiyle ve Sultan Murad- sani ve Yldrm
Bayezid Han cami-i eriflerinin minareleri ve Ulu cami’in yedi
aded kubbesiyle iki minaresi ve âir cami’lerin dahi minareleri
hep münhedm olmu ve Sultan Murad- evvelin insâ-kerdesi
olan Urganh köprüsü’nün bâz mahalleri sakatlanm ve Su-ba
köprüsü üzerinden mürur ve ubur mümkin olmyacak mertebe
yarlm. Hair fabrikalar yklm ve nice hanumanlar harab
olmu. Kal ann bir tarafndaki divar göçüp altndaki yahudi
hanelerini basdrmakla hayli nüfus telef olmu ve altnda kalan
ykntlardan gece harik zuhur ile otuz kadar hane ve birk dükkân yanm ve hareket-i arzn arkas kesilmeyip kaplca-
lardan bâzlarmn sular çekilmi ve bâzlarmn sular çoalm.
Ahali çadrlar ile bahçelerde ve krlarda ikamete mecbur olmu.
Recebin yirmi üçüne kadar lâ-yenkat’ ara-sra haraz- arz vku’a

Tczâkh-i Cevdet
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gelip eerçi evvelki gibi iddetli olmadndan ahali hanelerine

avdet ve çar ve pazara giderek ilerine müdavemet eder olmu
iseler de sakat ve tehlükeli hanelere girmekten ictinab ederler

imi. Recebin yirmi üçüncü gününün akam yâni yirmi dör-

düncü perenbe gecesi saat biri on dakika geçerek bir güherçile

buhar peyda olup be dakika sürmü. Neden hâsl olduu ve

olaca bilinemeyip herkes havf-ü dehet üzere iken birdenbire

bir zelzele-i edide zuhura gelmi. Memleket gûya bir id-

detli frtnada iki büyük dalga arasnda kalan gemi gibi sal-

lanr ve binalar bir iki arn ileri ve geri gidip gelir olmu. Bu
veçhile hareket-i arz iki dakika kadar sürmü. Artk herkes ne

yapacan arm. Ana evlâdn ve evlâd anasn gayb edip

sersem ve ser-gerdan olarak sokaklara dümüler. Kârgir binalar

harab olmu Çar denilen Demir-kap ise bütün bütün ykl-

m. Nâsm emvâl ve eyas ykntlar altnda kalm. Kimesne

maline sahib olmak üzere yanna varamaz imi ve bu ykntlar-

dan gece harik zuhur ile üç dört kol olup eerçi birkaçna ykn-
tlar mâni’ ve hâil olarak muntafi olmu ise de Kayaan çar-

s’nda külliyetli kereste olduundan oraya sirayet eden âtein

itfas kabil olamayp Tatarlar denilen mahalleye kadar sirayet

ile bin be yüz kadar hâne ve dükkân külliyetli emvâl ve eya-

lariyle beraber muhterik olmu. Dört yüz elli seneden beri kaim

ve metanet ile mehur olan Su-ba ve Urganl köprüleri kâmilen

yklm. Gök-dere suyu vakt-i feyezannda Kei dandan yirmi

otuz kyyelik kayalar sürükliyerek getirip bu köprülere çarpar

olduu hâlde bu kadar yüz yllardan beri bir yerleri sakatla-

mam iken iki dakika zarfnda bu köprülerin bütün-biitün mün-
hedim oluvermelerinden zelzelenin derece-i iddeti istidlâl olu-

nabilir. Bursa’da bu zelzele-i edîdenin zuhurunda Dersaâdet’te

dahi pek iddetli bir hareket-i arz vuku’ buldu ve herkese mu-
cib-i dehet oldu.

Bundan sonra dahi Bursa’da al’ed-devam hafifçe zelzeleler

vuku’iyle pek çok yerlerden sular çkmakta ve arasra derinden

sanki büyük yknt gürültüleri ve gûya on be top birden pat-

lyor gibi dehetli adalar iitilmekte imi. Bunlarn âsârndan

olarak recebin yirmi altnc cumaertesi gecesi stanbul’da dahi

bir hareket-i arz vuku’ buldu. Lâkin hafifçe geçti.

Elhâsl bunca yllardanberi imarna çallan güzel Bursa
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ehir kimilen harab olmu ve bu zelzelelerden Mihaliç’de dahi
külli zâyiât vuku’ bulmutur.

Devlet-i aliyyenin pay-i taht- kadîmi olan Bursa’nm böyle
harab olmas sahihen mucib-i teessüf-i azîm olan mevaddandr.
Buna dâir Fuad Efendi’nin bir âirane sözü vardr ki “Osmanl
tarihinin dibacesi zayi’’ oldu,, dcyu teessüf eylerdi. Lâkin garibdir ki

lisanen böyle te’essüf edip dururken Bursa’mn ahvâlini tahkik için

bir me’mur gönderilmedi. Çünki biz Rusya muharebesiyle ve
daha dorusu Mehmed Ali Paa tarafndan sarraf Mgrdç’a
verilmi olan senedlerin tatbik mührü mes’elesiyle megul idik.

Ber-vech-i bâlâ Bursa’da ol zelzele-i edide vuku’ bulurken Gem-
lik vapuru kalkp Dersaâdet’e geldi ve açktan Bursa üzerinde
bir ate gördüünü haber verdi. Volkan zuhuruna hami olundu.
Sonra yangn olduu haber alnd. Yine kayd olunmayp oradan
tahrirat vüruduna intizar olundu. Bursa’daki halk ise can ve
balar kaygsna düerek vaktiyle stanbul’a kâd yazamayp
dokuz gün sonra tahrirat- resmiyye gelebildi. Hâlbuki ngilizler

Bursa ahalisine iâne için derhâl iki gemi ekmek ile bir hayli akçe
göndermi olduklarn on gün sonra Bursa vücuhundan Dersa-
âdet’e gelen Tahir Aa maâ’t-te’essüfJaber verdi. Artk ecnebiler-

den utanr olduk ve hele hilâl-i recebde Bursa’da zelzeleden musab
olanlara iâne akçesi toplamak üzere beyn’el-vükelâ bir defter

açld. Biz ne vakit hâb- gafletten uyanacaz. Rusya muhare-
belerinde atlan toplarn sadalar bizi uyandrmad. Acaba Bur-
sa’mn kudret toplar da uyandrmyacakm. Hayr. Heman
Genab- Hak bizleri ikaz ve slâh eyleye.

Sâlif’üz-zikr hareket-i arz gecesi Fethi Paa’mn bir sene-

denberi hidmetinde bulunan Dâver nam gürcü ua Eyyub’daki
saraynda çamar odasn küad ile kâffe-i mücevheratn ve
yüz krk bin kuruluk kadar altnlarn alp savumu ve Büyük-
dere’de Zafiri’nin lokantasna gidip ann vastasiyle bir rum
gemisine süvar olarak Batum canibine firar etmek üzere bulun-
mu iken âbann üçüncü cuma günü sabahliyin ol gemi baslp
sârik- merkum ahz-u habs edildi. Sonra noldu bilmem.

âbanm altnc ve nisan- rumînin on birinci günü yallara
naklolunmu idi. Bursa’da zelzelelerin arkas kesilmediinden
yine oradaki zelzelelerin serpintisi olarak âbanm on birinci günü
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sabahliyin saat yarm sularnda iken Dersaâdet’te bir hareket-i

arz vuku’a geldi.

Biz gelelim Mehmed Ali Paa’nm tatbik mührü mes’elesine.

Mes’elenin tafsilât ana dâir olan evrak bulup tetebbü’ etmekle

ma’lûm olur. cmâlen beyan bu veçhiledir ki Mehmed Ali Pa-

a’nm gümrükten hayli me’huzat olup Mgrdç’m evrak içinde

birtakm tahvilât zuhur etmi idi. Mehmed Ali Paa’ya led’el-

mürâca’a mührünü inkâr eyledi. te bu maddenin icray-i ted-

kykat srasnda Meclis-i âlî-i Tanzimat tekil olundu.

Bu meclisin vazife-i asliyyesi gerek havâle üzerine ve gerek

bilâ-havâle meclisçe lüzum görülmekle bidayeten lâzm gelen

kavânin ve nizâmat. lâyihalarm yapmaktan ibaret olduu hâlde

nizamata muhalif bir hareket görür ise bir müzekkere ile makam-
Sadaret’e ihtar eylemek salâhiyetini ve bir de vükelây muhakeme
etmek vazifesini dahi hâiz idi. Binâenaleyh meclis-i mezkûrun

hin-i teekkülünde der-dest olan mes’ele-i mebhusün-anhâ dahi

oraya havâle olundu ve belki meclis-i mezkûrun tekilini mucib

olan sebeb-i hafi ibu mebhusün-anh olan tatbyk-i mühr mes’e-

lesi idi. Çünki Reid Paa ile Mehmed Ali Paa mivanesindeki

adavet bu esnada pek ziyade te’ekküd ve teeddüd etmi idi.

Keyfiyet mevki’-i tedkyka konuldukta yetmi be bin ku-

ruluk bir kt’a tahvilin mührü Mehmed Ali Paa’mn kendi

mühr-i mu’teberi olduunda ehl-i hibre müttefik olup memhur
muhasebe defterinde dahi kayd musarrah bulunduuna mebni

tahvil ann senedi olduuna hükm olunarak dier tahvilât tah-

kika havâle olunmu idi. Reid Paa’ca maksad dahi senedattan

birinin olsun sübutiyle Mehmed Ali Paa’mn sübut- irtikâb

olmala bu arzu husule gelmi idi.

te bu hâlde Nevrekoplu Mehmed Bey mes’elesi meydana

çkt. Anam ve âir iltizamat için Mehmed Bey Mehmed Ali

Paa’ya vermi olduu on yedi bin bu kadar kese akçenin istir-

dadm da’va etti. Keyfiyet meclis-i mahsus- vükelâda der-miyan

olundukta Reid Paa “Bunun dokuz bin kesesi iradelidir. Mehmed

Beyin an da’vaya salâhiyeti yoktur. Bâkîsinin mürafd'asma teebbüs

lâzmgelir,, demi. Meer mukaddema Mehmed Bey’in Reid
Paa’ya ve Fethi Paa ile Mehmed Ali Paa’ya üçer bin kese

vermesi için irade-i seniyye istihsâl olunmu ise de Reid Paa
kabûl etmediinden meblâg- mezbur Fethi ve Mehmed Ali



Paalar beyninde taksim olunuvermi. Ann için Reid Paa
vak’ay meydana koymala kendisinin müsellem olan iffetini ve
rakiblerinin yama-gerliklerini zâhire çkarm oldu ve Mehmed
Ali Paa’ya bu hususun Meclis-i âlî-i Tanzimat’a havalesi lâzm
gelecei ve evvel be-evvel kendisinin bu babda olan ma’lûmat
ve cevab ne ise bilinmek lâzmgeldii beyaniyle bir kt’a tezkire-i

sâmiyye yazld. Buna cevaben Mehmed Ali Paa’mn yazd
tezkirede “Bu akçeye Hükümet ne nazarla bakacak ve bu madde niçin

Meclis-i Tanzimata havâle olunuyor. Ibtidâ buralar ifade olunmadkça
beyan- ma’lûmat edemiyecei,, muharrer olmala keyfiyet tekrar

meclis-i mahsusta der-miyan olundukta “
Hükümet buna ne na-

zarla bakacam hâlâ kendi dahi bilmez. Meclis-i Tanzimat’a havalesi

ise kendisinin bilecei eydir,, denilip bu meâlde yine bir kt’a tez-

kire-i sâmiyye yazld. Buna cevaben Mehmed Ali Paa’dan gelen

tezkirede “Bu muamele bana hakarettir. Ben de buna ne nazarla bak-
laca beyan olunmadkça buna dair beyan- ma’lûmat etmem. Bununla
beraber yine niçin Mecls-i Tanzimat’a havale olunduunu suâl ederim,

ve bu muâmele beni tahkir demek olduundan buna neden ibtidar olunuyor

deyu suâl ederim ve artk ben de namus- mevki imi muhafazaya mecbur

olacam,, demek gibi Hükûmet’i istihfaf yolunda sözler münderic
idi ve bu srada Mehmed Ali Paa Fransa efaretine müracaat
eylemi ise de Serasker Rza Paa’nm Fransa sefaretice nüfuz
ve itibar ziyade olduundan bu babda sefaretin müdahalesini
kestirmidi.

Recebin yirmi yedinci cumaertesi günü Sadrâzam Reid
Paa ve eyhülislâm Ârif Efendi ve Serasker ve Kapudan 1 Pa-
alar ile Fethi Paa ve Meclis-i vâlâ reisi Kâmil Paa Mâbeyn-i
hümayun’a celb ile huzur- hümayuna led’el-müsûl Sultan Ab-
dülmecid Plan hazretleri Mehmed Ali Paa’nm mukaddema
softalar tahrik etmek gibi muhill-i maslahat bâz fesadndan
bahsile terbiyesi lüzumunu beyan buyurmas üzerine derhâl ncf-

yme dâir tanzim olunan mazbata vükelây- müarünileyhim
tarafndan mühürlenerek üzerine hatt- hümayun keide buyu-
rulduktan sonra icray- icabna mübaderet olunmutur. öyle ki

akamdan sonraca Mabeyn-i hümayun kapuçuhadar Mehmed

1 "Serasker ve Kapudan,, ile “Paalar,, arasndaki } m zülulen ko-

nulduu muhakkak olduundan onu nakl etmee lüzum görmedik.



Ali Paa’ya gidip “Sizi evketli Efendimiz ister,, deyu Çraan sahil-

saray- hümayununa davet etmi hâlbuki Zat- ahane Dolmabaçe
sarayna gidip Çragan’da Serasker Rza Paa kalm idi.

Mehmed Ali Paa galiba “lâde-i ikbâl ile Reid Paaya ga-

lebe etlim,, zu’muna zahib olmak gerektir ki memnunen Kuru-

çeme’deki sahil-saraymdan üç çiftesine râkiben çkp Çragan’a

gelerek iskeleye çkt esnada askerle memlû çend kt’a ikier çif-

teler etrafm almlar. Mehmed Ali Paa Serasker Paa’mn iskelede

duran kaftan-aasna “Ne var bu kayklar nedir,, deyu suâl etmi

O dahi “Bir ey yok,, deyu cevab vermi. Ba'dehu Mehmed Ali

Paa Serasker Paa’mn olduu odaya girdikte Serasker Paa ken-

disine Kastamonu’da ikamete me’mur olduunu beyan eylemi

ve “Gitmem„ deyu inad ve srar gösterdikte Serasker Paa buna

dâir hatt- hümayun sâdr olduunu b’il-beyan nasihat etmi.

Bunun üzerine gâh “evketli Efendimiz’i göreceim,, gâh “Sultan’

göreyim,, diyerek hayli kemekelerden sonra nihayet azimete

karar vermi ve iskeleye inip kendi kayna binmek istemi ise

de buna da ruhsat verilmeyip Serasker Paa an kendi be çiftesine

bindirip birlikte doru Köprü içerisinde evvelce tehiyye edilmi

olan Sâik- âdî nam vapur- hümayuna çkmlar. Kapudan

Paa dahi anlar ile beraber olduu hâlde vapurda gecelemiler.

Sabahliyin anlar yerlerine avdet ile Mehmed Ali Paa bahren

Kastamonu’ya varmak üzere Karadeniz’e izam olundu.

Mehmed Ali Paa’nm mukaddema softalar tahrik ettirmesi

fi’l-vaki’ mucib-i ibirar- Padiahî olmu idi. Ancak kendisinin

Abdülâziz Efendi taraftarliyle itham olunmu olmas dahi

esbab- hafiyyeden olduu mervidir.

Mehmed Ali Paa’dan intikam almak hususunda eyhül-

islâm Arif Efendi’nin Reid Paa’ya hayli muâveneti vuku’ bul-

mutur. Sebebi bu idi ki mukaddema Mehmed Ali Paa makam-
Sadaret’e geldikte halka pek ziyade tafra-furu- ta’azzum olup

halk ise Reid Paa’nm nezaketine me’lûf olmala ann kibr-ü

ta’azzumundan dil-gîr olmu idi. Ol vakit Arif Efendi Meclis-i

vâlâ müftîsi olup tebrik-i Sadaret için ber-mu’tad dört çiftesine

binerek Mehmed Ali Paa’nm sahil-sarayma vardkta âir züvvar

ile beraber Paa’nm çkmasna muntazr olup Paa haremden

pek geç çkmakla ve Arif Efendi’nin buna can sklmakla hemen

yerinden kalkp “Paa hazretlerine selâm söyleyin. Biz mesalih-i ibad
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ile megulüz.. Pek çok bekliyemeyiz,, diyerek iskeleye doru yürümü
ve arkasndan sadrâzam aalar her nekadar tevekkufunu rica

etmiler ise de sga etmeyip hemen kayna râkiben Bâbâlî’ye

gitmi ve fi-ma-ba’d Mehmed Ali Paa’mn ziyaretine gitmemi
idi ve Arif Efendi bagîz ve kin-dar bir zat olduuna binâen Meh-
med Ali Paa aleyhinde bulunurdu. Bu kerre srasn düü-
rüp Mehmed Ali Paa’mn terbiyesi emrinde lâzmgelenleri

teci’ etmitir.

Bu esnada Hariciye nazr Âli Paa Viyana konferansna

me’mur olduundan mukaddema Meclis-i âli-i Tanzimat âzaliyle

Mabeyn-i hümayun ikinci kitabetinden çkan ve ba’dehu Hari-

ciye müstear olan Safvet Efendi Hariciye nezareti vekâletine

ta’yin buyuruldu ve bu sene recebinin üçüncü çaranba günü
nevruz- sultanîye müsadif oldu.

Mehmed Ali Paa’mn âsayi-i âmmeyi selb edecek harekâ-

tndan bahs ile efy olunduu henüz Takvim-i Vekayi ’ ile îlân

olunmu iken âbanm on dördüncü pazarertesi günü afv ve itlâk

olundu. Bu ise enzar- âmmede pek garib göründü ve âbann
on altnc çaranba gecesi ReidPaa lutûb- cesime-i Sadaret’ten

afvi istirhamna dâir bir kt’a arîza yazp Mabeyn-i hümayun’a
takdim etmekle ferdas sabahliyin Ba-mâbeynci Ali Efendi gelip

isti’fasnm kabûl olunduunu kendisine beyan eyledi.

Reid Paa’mn isti’fas bi’t-tab’ Mehmed Ali Paa’mn afv

-u itlâkma hami olundu. Lâkin kendisinin ifahen fakire vaki’

olan ifadesine nazaran istidasnn sebeb-i aslîsi Msr’n kanal

mes’elesi olup ancak Mehmed Ali Paa vak’as dahi bunu
ta’cil etmitir.

Gelelim kanal mes’elesine.

Altnc tezkiremizde i’ ar olunduu üzere ötedenberi Dersa-

âdet’te ngiliz elçisi Canning’in nüfuzu carî ve âire galib olduu
hâlde bu muharebelerde Franszlar ziyade an kazanp bu ci-

hetle ngilizler anlar istirkab eder oldular. Fransz sefareti ise

Canning ile nüfuz yarma çkmt. Reid Paa ötedenberi n-
giltere politikasna mâil iken agirdleri olan Âli ve Fuad Paalar
Fransa politikasn ele aldlar ve bu vesile ile üstadlarma galebe

çaldlar ve bir de Franszlar Akdeniz’den Süvey denizine fir-

kateyn geçebilecek vüs’atte bir kanal açp iki denizi birletirmek
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da iyesine dütüler. Bu suretle ise Hindistan ngiltere’den Fransa’ya
daha karib olacandan tngilizler bunu istemeyip ancak resmen
mümana’at edemediklerine mebni dolaysiyle men’ ettirmek ister-
erdi. Bâbâlî ise her ne dese iki müttefik devletlerinden birinikrm olacandan bir mevki’-i mükilde bulunuyordu.

Hâlbuki mukaddema Msr valisi Abbas Paa ile Reid Pasa
arasnda mübayenet vuku’a gelip Reid Paa, ol vakit Abbas
Paa aleyhinde bulunmasiyle ol vakit Msr valiliine mülâzm
bulUnan Sa ld Paa bunu fursat ^tihaz ederek Abbas Paa’y
düürüp de kendisi vali olmak emeline dümü idi. Abbas Paa
ise Inglzlere yaklap hattâ onlar honud etmek üzere Msr’dan
Süvey’e bir demiryolu ina ettirmi idi. Reid Paa’mn balca
kuvveti Ingiltere sefareti olduundan ol vakit Abbas Paa’ya bir
ey yapamad. Fuad Paa’mn Msr’a gitmesi dahi bu misiilu
muklatm- hall-ü tesviyesi hususu idi. te ol vakit Sa’id Paa
Inglzlere gücenmi idi ve Abbas Paa’mn vefatnda kendisi
b t-tevarus val- Msr olmu idi. Bu esnada Franszlarn aktar-
arkyve’de nüfuzlar galebe etmee balaynca îngilizlerden
ocunu almak üzere bu kanal mes’elesini fursat ittihaz ederek
heman Franszlar ile buna dâir olan mukaveleyi kararlatrarak
taraf-! Devlet’ten tasdikini istemiler idi. Keyfiyet meclis-i mah-
sus- vükelâda led’el-müzakere verilen karar üzere Sa’id Paa’va
bir kt’a mektub- sam yazlarak maddenin ehemmiyetine mebniKfmtrptncnmn J „ p;ü.ai«, j i ..Dauiûucc .tezejsjtur ve teüKiKi iâzm-
gelecei emr-ü i’ar olunmu idi. Meclis-i mahsusta ol veçhile
mektub yazlmasna karar verildii srada Meclis-i vâlâ reisi
Kamil Paa Reid Paa’ya “

Efendim. . Sa’id Paa sizi pek sever. Ana
bu de mahremane bir mektub yazsanz msn-i te’siri olur,, demi ise deed Paa ‘

Gerçi Sa’d Paa iyi adamdr. Lâkin ketm-i esrar edemi-
ym. Ben bunu yazamam,, deyu cevab vermesi üzerine Kâmil Paa

Öyle ise
.

ben akrabaca ana bir mektub yazaym „ deyu istizan
etmi. Reid Paa “Size de yazn diyemem. Ben hemen karar- meclis
üzere

.

resmî bir mektub yazar gönderirim,, demi. Kâmil Paa tekrar
‘ ° 1 P

a

-
a Perini pek severdi. Ben ann canna yemin verip ana mah-

remane bir mektub yazarm,, demi ve Franszlarn mukaddemaMsr hakknda müahed olan televvünlerinden bahsile anlara
emniyet ve stinad edip de böyle fevkalâde ilere teebbüsten
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keff- yed eylemesini makam- nasihatte ihtar eylemi. Sa’id Paa
ise bu mektubu Msr’daki Fransz konsolosuna göstermi. O dahi
keyfiyeti Dersaâdet’teki Fransz maslahat-güzar Benedetti’ye inhâ
eylemi olmasiyle BenedettP Reid Paa’ya gelip "Bu mektubun
tahminden sizin haberiniz yahniydi

,, dedikte
“
Evet var idi

„

deyu
ce-vab ^vermi, "Ya bu surette yazlndan haberiniz var m idi

„

de-
dikte Hayr yok idi., demi. Tahkyk- maddeye led’el-ibtidar
Franszlar “

Ol mektubu gördük„ derler. Abbas Paa "Göstermedim,,
deyu inkâr eyler. Muhtelefün-fih bir mes’ele oldu ve i keâ-kete-
kald. Maslahat-güzar ise Reid Paa’ya gelip "Ol mektubda mün-
deric olan ta'birat Fransa devletinin namusuna dokunur. Binâenaleyh siz
buna, vâkf olduunuz gibi derhâl Kâmil Paa’y azl etmeliydiniz,, deyu
iddiâ ettikte Reid Paa ol mektubda Fransa’nn namusuna do-
kunur birey olmadn beyan eylemi ise de Maslahat-güzar
Bize öyle yazlyor,, deyu iâde-i kelâm ile suret-i srar göstermi

olmas üzerine Reid Paa “
Böyle mahremane ve min-gayri-resmin

yazlan eylere bir hüküm terettüb etmez. Tutalm ki terettüb etmi olsun.
Ben mektubun müsveddesini gördüm. Fransa'nn namusuna dokunacak
birey yoktur. Müsveddeyi getirelim. Size yazlan tahrirat ile tatbik edelim.
übhe arz olur ise Msr'dan aynini getirtelim eer fi l-vâki’ öyle bir ey
var ise Kâmil Paay tekdir ve te' dib edelim,, deyu cevab vermi ise
de Maslahat-güzar ii öyle muhakeme ekline koyma dahi iste-
meyip yine kavl- evvelini tekrar etmekle Reid Paa bunu mü-
cerred kendisinin ngiltere politikas tarafdar bilindiinden do-
lay bir nev’-i iz âca bahane aramak mânasna hami ile ana cevaben
Bu artk bir nev’-i iz'âc oluyor. Bizim iten çekilmekliimiz lâzmgelir.

Zira Devlet’inizle Devlet-i aliyye'nin te'ekküd-i münasebatma beni hâil
görüyorsunuz. Ben ise bu iki Devlet'in za’f- münasebatma sebeb olmak-l bir veçhile istemem,, demesi üzerine Maslahat-güzar “Hayr. O
derecelen lâzm deil. Fakat böyle eyler de niçin olmal,, deyu lisan
deitirmi ise de ilerin arlna ve kanal mes’elesinin neticesi
mechûl idüüne binâen Reid Paa isti’fay kararlatrm ve
hattâ Abdülmecid Han hazretlerine arz ve beyan- hâl ederken
Maslahatn bir derecesi vardr ki oraya gelince kulunuz isti'faya mec-

bur olurum,, demi. Kald ki bu esnada teba’a-i gayr-i müslime
hakknda îlâm mukarrer olan imtivazattan dolay sadr- Devlet’te

1 Metinde ^r eklindedir.
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bulunan kimse avam- nâsm hedef-i ta’n-u ienî’i olaca dahi
cay- fikr-ü mutalâ’a idi. Binâenaleyh Mehmed Ali Paa’nm afv-ü

itlâk üzerine Reid Paa Sadaret’ten isti’fa ediverdi ve ber-

vech-i bâlâ âbann on altnc çaranba günü Sadaret’ten afv ile

yerine Viyana konferansna me’mur olan Hariciye nazr Âli Paa
sadrâzam oldu. Ann yerine Reid Paa dahi konferansa me’mur
buyuruldu. Fakiri dahi birlikte Viyana’ya götürecek olduundan
esbab- seferiyye tedarükiyle megul olduum esnada hasb’el-

me’muriyye bu vuku’ât dahi zabt etmekte idim. Binâenaleyh
tabi yüz-zuhur olan kusur ve noksanmn afv buyurulmas mer-
cudur.

Yine ol gün Âli Paa’dan münhâl olan Hariciye nezaretiyle

Meclis-i âlî-i Tanzimat riyaseti rütbe-i müiri ve vezaret ile Fuad
Efendi’ye ve Sadaret-i uzma kaymakaml Maliye nazr efik
Paa’ya ve Maliye nezareti rütbe-i vezaretle Tophane nazr
Muhtar Beyefendi’ye tevcih olundu.

Ingiliz elçisi Canning Krm’a gitmi idi. Bu kerre avdet
etti. Bu tebeddülatn vuku’unu örenip dil-gîr oldu. Lâkin bir

itir olmu. Çare bari Reid Paa’nm Viyana seferinden sarf-
nazarla Dersaâdet’te kalmas hususunu tensib ile bu yolda Reid
Paa’ya dahi nasihat etti. Reid Paa ise re’y-ü azminde musir
bir zat olduundan fesh-i azimet etmeyip yol hazrliyle megul
idi ve Avrupa’ya varp Fransa imparatorunun müdahalâtmdan
ikâyet etmek niyetinde idi. Ol vakit ise konferans fesh olunaca
sözleri iidilmekte idi. Hele ol devirde bütün dünyaya nüfuzu
mü essir olan bir imparatordan ikâyet ban divara urmak
gibi pek bi-yhude ve muzr bir hareket idi. Biâenaleyh bir gece
olu Ali Galib Paa ile beynimizde buna dâir vâki’ olan müza-
kere üzerine sabahliyin Fuad Paa’nm yalsna gittim. Keyfiyeti
beyan ettim. Zaten o dahi Reid Paa’nm Viyana’ya gitmesini
münasib görmedii cihetle hemen Reid Paa’nm sahil-hanesine
gelip lisan- münasib ile kendisini iknâ’a himmet etti. Bir kat’î

söz alamadiyse de haylice yumuatt. Müteâkben Canning gelip
tekrar o dahi nasihat etti. Bunun üzerine Reid Paa dahi te’hir-i

azimete karar verdi ve keyfiyeti beyan etmek üzere fakiri Fuad
Paa’ya gönderdi. Çok geçmeyip konferans dahi münfesih olup
âzas dald. Âli Paa’mn dahi avdeti lâzmgeldi. Fakat Avus-
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turya Devleti buna fesh demeyip bilâ-müddet te’hir deyu ta’bir

eyledi. Reid Paa’nm isti’fasma ber-vech-i bâlâ Benedetti sebeb

olup Franszlar ise Dersaâdet’te kesb-i nüfuz etmek isterler idiyse

de bu mertebe ileri gitmei dahi istemezlerdi. Binâenaleyh Reid
Paa’nm infisali haberi Paris’e vasl olduu gibi Benedetti dahi

azl olunmutur. Bu hilâlde Fransa imparatoruna su’-i kasd ile

üzerine tabanca skld istihbar olundu.

Bu hilâlde Düvel-i selase asakirinden on alt bin kadar

asker ngiliz ve Fransa donanmalariyle Ker’e çkarlp oras zabt

olunmu ve Yenikal’a teshir klnm olduu ve ba’dehu Devletey-

nin duba vapurlar Azak denizine duhûl ile Rusya’nn mühimmat
nakline mahsus olan gemilerini gark ve ihrak eyledikleri haber-

leri mütevarid oldu ve yine bu esnada Rusyalu’nun Karantina

tabyalar karsnda bulunan Fransa istihkâmna Rusyalu hücum

ile bu istihkâm alm iken Franszlar kemâl-i iddet ile hücum

ederek bu istihkâm istirdad eylemiler. Bu iki muharebede

tarafeynin külli telefat vuku’ bulmutur.

Reid Paa’mn akib-i infisalinde Kaymakam Paa’nm sahil-

hanesinde akd olunan meclis-i mahsusta Reid Paa “Mehmed

Âli Paa gelecek olduu hâlde Hayreddin Paa’mn menfada dur-

mas hariç ez-hadd-i icabdr,, demekle arz ve istizan oluanarak

Hayreddin Paa dahi afv ve itlak olundu. Ramazan- erifin on

beinci günü ber-mu’tâd Hrka’i erif ziyaretine gidildikte dest-

mâl datmak için eyhülislâm Efendi Sadrâzam yerinde ve

Kaymakam Paa vükelây- âire srasnda durdu.

Mukaddem ve muahhar Msr kanal mes’elesine dâir me-

câlis-i mahsusada cereyan eden ebhâs- mahremaneyi Fransa

sefareti duyard. Bu misillû ketmi vacib olan esrarn o tarafa

kefi ise Rza ve Safvetî Paalara isnad olunuyordu. Bunlar beny-

en-nâs irtikâb ile dahi itham olunmakta idiler. Bu srada Serdar-

ekrem Ömer Paa’mn illet-i vücudiyyesinden nai bir müddet isti-

rahate muhtaç olduundan bahsile isti’fa etmesi dahi Rza Paa
ile aralarnda der-kâr olan bürudet ve mübayenetten münba’is

olduu ma’lûm idi. Binâen-alâ-zalik ramazannn on yedinci

cuma gecesi Rza Paa’nn seraskerlikten ve ann tevabi’inden

olan Darb-hor’un Hassa müirliinden azillerine dâir Kaymakam
Paa’ya bir tezkire-i seniyye gelmekle akam saat üçte Kayma-
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kam Paa tarafndan birer kt’a tezkire-i samiyye ile vuku’- Mi-
sâlleri kendilerine beyan olundu ve Seraskerlik Mehmed Rüdi
Paa’ya tevcih klnd. Mukaddema iki def’a Rüdi Paa’ya Ka-
pudanlk ve bir def’a Sadaret teklif buyurulmu iken kabûl et-

memi idi. Seraskerlik kendisinin biçilmi kaftan olup kendisince

bunda tereddüde mahal yok ise de Franszlarn mesâisi üzerine

Reid Paa düüp bu kerre Fransz politikasna hidmet eden Rza
Paa takm dahi dümü olduu hâlde hey’et-i vükelâ yine Fran-
sa politikasna mâil olan takmdan ibaret bulunmala Canning
yine hey’et-i vükelâ aleyhinde iliyecei der-kâr olmasiyle ve Rüdi
Paa ise ecanibden bir tarafa mensubiyet lekesiyle müttehim
olmaktan be-gayet mubteriz bulunmasiyle böyle kark bir hâl

içinde bulunmamak için bu kerre Seraskeiik’ten dahi ictinab ve
itizar eylemesi melhuz idüüne mebni bu kerre huzur- hümayuna
celb ve ihzar olundukta Zat-i ahane “

Sana birey teklif edeceim.

Ann üzerine sen uzun uzadya bahs etmek istersin. Benim de imdi ana

vaktim müsâid deil. Bu bahisleri sonra edersin . Ben seni serasker ettim,,

[deyu] hitab- müstetab edicek Rüdi Paa biraz söz söyliyecek

olmu ise de “
Oralar sonraya dursun,, deyu sözü kestirmekle Rüdi

Paa na-çar teekkür ederek Seraskerlii kabûle mecbur olmutur.
Mukaddema Sinop’ta donanmann ihtirakma sebebiyet ile

müttehim olarak azl olunan Kapudan- derya Mahmud Paa’ya
bile azli Mabeyn-i hümayun’dan kendisine tezkire-i seniyye yaz-
larak bildirilmi ke Rza Paa gibi Devlet’te tahayyüz ve temey-
yüz etmi efâhim-i vükelâdan bir zata vuku’- Misalinin ber-

vech-i bâlâ Kaymakam Paa tezkiresiyle bildirilmesi bir nev’-i

tahkir idi. Bu muâmeleye mübayi olarak ramazann on doku-
zuncu pazar günü Rza Paa’ya altm bin ve Darb-hor’a otuz
bin kuru ma’zuliyet maâlar tahsis buyuruldu. Hâlbuki imdiye
kadar Hüsrev Paa’dan baka kimseye altm bin kuru ma’zu-
liyet maâ verilmemitir. Darb-hor’un ise otuz bin kuru ma’zu-
liyyet maâ alacak deer ve haysiyeti yok idi. Baltac’dan yüz
bin kese istikraz olunmak için mazbatas temhir olunmakta
olduu ve Avrupa’dan alt yüz bin kese istikraz olunmak mu-
sammern bulunduu hâlde açktan bu kadar maâ tahsisi mucib-i
hayret ve ta’accüb oldu ve led’et-tahkvk anlald ki bu maâ-
larn tahsisi Rza Paa hakknda bir eser-i teveccüh demek ol-
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mayp ancak mukaddemce Fransa sefareti tarafndan Rza Pa-

a’nm azl olunmamas iltimas ve tavsiye olunup Zat-i ahane

dahi an âzl etmek niyetinde olmad beyaniyle ibkas için bir

va’d-i zmnî vermi ve sonra nadim olmu ve bu kerre Serdar-

ekremin isti’fasn bahane ederek icab- hâlden olmak üzere azl

etmitir ve Sefaret’in hatr için sonradan böyle fevkalâde dolgun

maâlar ihsan buyurmutur.

Rza Paa’nm azli akibinde Fransa sefareti ba tercüman

Sclefer 1 Fuad Paa’ya gelip telâ ile Rza Paa’nm sebeb-i azlini

suâl etitikte Fuad Paa “Pek iyi bilmem. Lâkin Ömer Paa istifa

etmi idi. Rza Paa ile aralan bozuk olduu dahi mo'lûmdur. imdi

Rza Paa’dan âlâ Serasker bulunur amma Ömer Paa gibi bir ordu

müiri bulunamaz. Bu mütalâ’aya mebni evketlû Efendimiz bu sureti

tercih buyurmu olmak ' gerektir zannederim. ,, deyu cevab vermitir.

Bu kerre Londra parlamentosunda âzadan bazs ‘'Artk

muharebe ii bitmelidir,, demekle “
Harbin imtidadn biz de istemeyiz.

Lâkin Deolet-i Osmaniyye’nin hâli ma’lûm. Rusyalu’nun dahi Karadeniz’ de

bu kadar donanmas var. imdi bu hâlde braksak ahz-i intikam sevdasna

kyam ederek defaten stanbul’u urursa sonra ne yaplr,, deyu cevap

verilmitir.

Bu hilâlde tab’-u ner olunan Avusturya gazetelerinin ba-

zsnda “Devlet-i Osmaniyye âdeta öldü ve dcfn olundu. Lâkin türbedar

kim olacak. Buras cay-i nizâ ’ ve mülâhazadr,, deyu tahrir olunmu
dier Avrupa cra.zetelcriüe d.?.h bu mealde dere ohn-

makta bulunmu olduu hâlde vükelây-i Devlet-i alvye nüfuz

gavgasiyle megul idiler. Yekdieri aleyhinde kak ve nifaktan

baka bir eye ehemmiyet vermiyorlar idi. te buras eshab-

hamiyyete mucib-i te’essüf ve hayret olurdu. Bu muharebede

efrad ve âhâd-i millet-i islâmiyye fevkalâde ibraz- gayret ve ha-

miyyet ile isbat- vücud. eylemi olduklarndan vaki’ olmu ve

olacak kusurlarn me’murîne isnad olunacan Serasker Rüdi
Paa söylerdi. Ecnebiler dahi asakir-i islâmiyyenin dünyada birinci

asker, olduunu itiraf ediyorlard. Nemçe imparatoru Âli Paa’ya

“Mukaddemleri bilirdik. Bu kerre de neferatnz bi-misl-ü mânend asker

olduklarm isbat ettiler. Lâkin zabitiniz yok,, demi olduunu Âli

Paa beyan eyledi.

1 Bu kelime metinde /ni. eklindedir.
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yd- ftr cuma gününe nüsâdif oldu. Ba’dehu salât’ül-iyd
muâyede-i hümayun resm-i âlîsi ber-mu’tad kubbe altnda icra
edildi. Mekâtib-i umumiyye nazr mevâliden Vehbi Efendi resm-i
ulemâ olduu üzere etek öpecek iken ayak öptü. Zat-i ahane
muber olarak setresinin eteini tutup “Bunu öpmeli,, deyu bu-
yurdu. Telafi-i ma-fat kabil olmayp mehabet-i huzur- hümayun
hükmünce Efendi-i mumaileyh arak- hacalet dökerek dönüp
gitmekten baka bir ey yapamad. Zat-i ahane sa tarafna
teveccüh ile Rauf ve Reid Paalara hitaben “Bu da ulema taklidi,,

deyu buyurdu ve eshab- resme bir güzel ders verdi.
Geçen sene Gümrü muharebesinde bir ayan gülle götüren

bir kolaas teka üd edilecek oldukta “Ata biner zabitandan olduum
cihetle^ istihdam olunabilirim,, deyu teka’üdü kabul etmemi "idi
ve aaçtan ayak yaptrp ata biner ve dâire-i askeriyyeve gelip
gider idi ve bir denee dayanarak gezer idi ve mükâfaten
kendisine kaymakamlk rütbesi ihsan buyurulmu idi. Kabl’el-yd
Serasker Rüdi Paa yanma gelip

“
Muâyedeye gideyim mi„ deyu

istizan ettikte Rüdi Paa “Sen gitmeyip te yalnz bizler mi gidelim.
Asl muâyedeye senin gibi yiitler yakr,, deyu cevab vermi oldu-
undan o dahi üniformasn giyip ve ümeray-i askeriyye srasnda
aaçan ma mûl ayana basarak ve deneine davanarak gelip
sancak öperken Zat-i ahane “Seni miralay ettim ve muâyedeye geliin-
den mahzuz oldum,, deyu buyurdu ve ba’d’el-muâyede kendisini
huzur- hümayunlarna celb-ü ihzar ile birçok iltifattan sonra
haz^ olduu beinci rütbe nianm dördüncü rütbeye tebdil ve
terfi’ buyurmutur.

Ol gün Anapa nn feth-ü teshir olunduu haber-i meserret-
eseri alnd. Bu esnada Hîve hükümdarnn kethüdas tarafndan
lsan- çagatayî üzere makam- Sadaret’e varid olan mektubda
“Metbu’- mufahhamim olan Padiahmn emriyle ükrüllah Aka Kâbe-i
muzazzama ziyaretiyle Rûm Memleketi Sultan sefaretine me'mur olman
bu vech ile ifade- hâle btdar olunur ki bir müddettenberi Rus Padiah
hududunu tecavüz ve bizim Padiahmzn memalikine takatti ederek nice
yerleri zabt ve istilâ ve bâz mevaki’de kal’a ve tabyalar ina ile ehl-i
slama îsâl- zarar dâiyesinde bulunuyor. Elçi gönderip te niçin mema-
lkmze tahatt ediyorsunuz denildikte dahi ‘Buralarn biz Kazaklardan
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satn aldk ’ deyu tariyk-i hileye sülük ediyor. Halbuki hrsz ve harami

makulesi olan bir takm âsiler(in) Rusya toprana kaçp ta kendi Padi-

ahlarnn memleketlerini diere nasl satabilirler. Amma ne çare müs-

lümanlar âciz ve o galip olduundan birey yaplamyor. Binâenaleyh

memalikimizden rusyalulann defi esbabnn istihsaline himmet buyurul-

duu hâlde ecr-i azîm husule gelecei ve dostî ve ittihadn izdiyadm mu-

cib olaca der-kârdr,, deyu muharrer bulunmudur.
evvalin dördüncü pazartesi günü rikâb- hümayun resm-

âlîsi icra buyuruldu. Kaymakam Paa ve eyhülislâm Efendi ve

müiran ve rütbe-i bâlâ ricali Mabeyn-i hümayun’a azimet ve

huzur- hümayuna duhûl ile ber-mu’tad kuûd ve bir çeyrek

kadar tevakkuf ettiklerinde kemâl-i inbisat ile sâdr olan nutk-

hümayun ber-vech-i âti irad olunur. öyle ki bugünlerde Tunus

Beyi Ahmed Paa’nm vefat haberi almmala eerçi mukaddem-

leri beylerbeydik payesiyle biri nasb olunmak muTad- kadim

ise de bu kerre ahali merhumun akrabasndan Mehmed Bey

namnda birini intihab etmi olduklar istima’ olunup bu veçhile

paye-i mezkûr ile nasb olunsa ayed ki sonra ecnebiler tarafndan

buna dahi vezaret ve nian verilmek gibi ihtarat vuku’ bulur.

Ana hacet kalmakszn ve tunuslular tarafndan âdet-i kadime-

leri üzere mazbata gelmee vakit olmakszn hemen bir zat ile

vezaret menuru irsâl ve merhum gibi buna dahi nian i’ta olun-

mak hususu beyn’el-vükelâ müzakere olunmakta idi. Bu kerre

Zat-i ahane huzzara hitaben Krm mes’elesine dâir biraz sözler

söyledikten sonra ibu Tunus maddesini açp " lunus valisi vefat

etmi, ferine Mehmed Bey namnda birini istiyorlarm. Fi’l-vâki ’ vefat

ettiyse o nasb olunur. Fakat daha resmî haberi gelmedi inâallah asl

yoktur, fira bu muharebede pek çok gayret ve iânesi müahede olundu,,

dedikten sonra “Viyana’da mükâleme münfesih olmu. nâallah

ileride yine akdolunarak Iüsn-i netice hâsl olur. An temenni ede-

riz,, deyu buyurmu. Ba’dehu “frhl asker tertib olunsa amma

anlar Sultan Murad zamannda yaplm idi. Anlara baklp ta yaplsa,

fira her millet âdet-i milliyyesini muhafaza eder ve bu keyfiyet her dev-

lette makbûldür. Amma bundan garaz bütün bütün eski usule gidilsin

demek deildir. Belki eskisine ve yenisine baklp ta bir güzel suret aln-

mal demektir,, dedikten sonra “stikraz olunmamak için pek çok çal-

tm. Lâkin ahvâl bizi istikraza mecbur etti. Bunun te’diyesi varidatn
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artmasiyle olur. Bu dahi înar- mülk ile yâni her devlette olduu gü
kumpanyalar tekil ederek demiryollar yaplmakla olur. Artk kumpar,

yalara da muvafakat etmeliyiz. Garlar da yapmal. Fakat varidat art

deyu masraf da artrmamak ve illâ bir semere hasl olmaz- Yine bata

yoludur. Beikta saray da pek tekellüflü oldu. Daha sadece dahi olabilirdi

deyu buyurmas üzerine Fethi Paa ve Kapudan- derya Hal

Paa “Efendimiz’ e göre bu bir ey deil,, dediklerinde dahi “Yt

yok. piyadece olduuna benim de kalbim ahâdet etti,, deyu buyurmu:

tur. Zat- ahane ötedenberi istikrazdan korkar ve beyt’ül-mâli

muhafazas kaydinde bulunur iken cevb-i hümayuna ehriye o

iki bin be yüz kese verilmekte iken bu sene yirmi bin keseye iblâ

olunmutur. Halbuki Hazine-i hassa’nm külliyetli düyunu var id

Bunun ne veçhile tevsive olunabilecei ma’lûm deil idi.

Tunus valisi Ahmed Paa’nm vefat üzerine yerine intiha

olunan ammi-zadesi Mehmed Bey tarafndan 20 âban sene '

tarihiyle müverrahan makam- Sadâret’e varid olan arabiyy’r

ibâre inhas veçhile bu kerre uhdesine Tunus eyaleti tevcih b
yuruldu. nhasnn suret-i tercemesi ber-vech-i âti irad olunu

Ba’de’l-elkab ve’d-dâ.

Cenab- Hak ömr-ii iclâl ve devlet-ü ikbâl-i hidivanelerini dâim

efzun buyursun.

Hâk-i pay-i hacet-reva-yi âsafanelerine kemâl-i sdk-u ubudiyyet

muttasf ve kadr-ii an- maâli-nian-i hidivanelerini ârif ve mvkterif ol

ammi-zadem ve makam- biraderim Âhmed Faa on dört ramazan p,

enbe gecesi zuhr- âhirdi olmak üzere dareynde medar- saadet ol

Saltanat- seniyye tâ’âtn ve makam- Saltanat- seniyye’ye eref- hidr,

üzere sebat ve müdavemetini der-pi eyledii hâlde âzim-i rah- beka

mutur. Cenab- Hak selefin â’malini kabûl ve halefi nâl-i me’mûl buyu

Ve hin-i vefatnda ahali-i eyalet emr-i iradenin uhde-i ubeydaneme iha'l

üzere icmâ ’ ve ittifak etmeleriyle kullan dahi avn-ü inayet-i Bâri’ye istir,

ve tevfikat- samedaniyyeden istimdad ederek fariza-i defni ifaya ibti

edip bu yükün altna girmekten maksad- aslî-i ubeydanem dahi millt

islâmiyyeyi teferruk ve teettüten hfz-u hraset ile rzay-i lâhî ve rza

hazrel-i hilâfet-penahîyi tahsil emelinden ibaret bulunmutur ve Iidm

Saltanat-i seniyyeyi akdemce b’il-ititihad teebbüs olunmu olan tedarüh

cihadiyye ile bed ’ olunmutur ki mukaddema irsâl klnm ve mücer

eser-i inayet-i aliyye-i âsafaneleri iktizas üzere kabûl buyurulmu o
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biraz iâne-i askeriyyeye ilâve olmak üzere bu kene dahi bâz levazmat ve

mühimmat ile beraber bir mikdar asker irsalinden ibarettir ve Saltanat-

seniyydnin kadr-ü an- azamet-nianma lâyk olmayp mücerred hadd ve

mikdar- kemteraneme göre olmak üzere cüfî meblâ dahi arz ve takdim

klnmtr ki iki yüz bin(f~r\j \jj ji)i’dirve hediye mühdinin mikdannca

olagelip hususiyle iâne-i cihadiyye olduu hâlde karîn-i kabûl buyurulmak

kaide-i âtfet ve mürüvvet iktizasndandr. Bunlar arz ve takdim ede-

cek olumuz miriliva Mehmed Paa bendeleri olup asakirin mikdar 688

süvari ve çoo piyade ve 205 topçu referatndan ibaret olduu hâlde tafsil-i

hâl mumâileyh bendelerinin takririne muhavveldir ki beldemizin usûl-i

mefiyyesi üzere eslâfmzn salâtin-i maziyye efendilerimizden nâil olagel-

dikleri eltaf ve inayatn hakk- kemteranemde dahi celb-ü talebine mumâ-
ileyh bendeleri taraf- ubeydanemden vekil ve nâib-i menabdr ve bu emel-i

çakeranemin husulünü hidmet-i Saltanat- seniyye’de ne’et eylemi ve

nPam- Devlet-i aliyye ile perverde olmu olduum hasebiyle mahz- lûtf-ü

inayet olmak üzere istirham eylerim. Mumâileyh bendeleri hâk-i pây-i

hidvanelerine olan sdk-u ubudiyyetimi arz ve izah edeceinden hakk-

kemteranemde ehasin-i enzar-i aliyye-i âsafanelerinin bekas niyaziyle

Cenab- Hak zat-i maâli-âyat- âsafilerini sâye-i Saltanat- seniyye’de nâil-i

âmâl buyurmas duasn tekrar eylediim muhat-i ilm-i âlem-ümûl-i

rahimaneleri buyuruldukta ol babda ve kajj'e-i hususalta emr-ü ferman.

Reîs’ül-ulema yâni ulemay’i resmiyyenin eskisi add olunan

Fmdk-zade Efendi evvâlin altnc çaranba günü vefat etti. Bin

yüz seksen alt tarihinde tevellüd edip bin iki yüz üç tarihinde

ru’us almtr. Gayet imsâk ile ma’ruf bir zat idi. Biraz ilmi var

idi ve pek âlâ atranc. bilirdi.

evvâlin onuncu günü Sadrâzam Âli Paa Dersaâdet’e gelip

doru Mabeyn-i hümayun’a gitti ve alay ile Bâbâli’ye gelip sadâ-

retine dâir olan hatt- hümayun okundu. Ol gün saat bete iken

Koska ve Lâleli semtinde bir cesim harik zuhur ettiinden Ser-

asker Paa ile bâz me’murîn Bâbâlfde bulunamad. Harik-i

mezkûr gece saat bir buçua kadar imtidat buldu. Binlerce hane
ve dükkân muhterik oldu. Ferdas sal gecesi dahi Beikta’ta

bir harik vukua geldi. Rusyalularm Çldr’ istilâ ettikleri hava-

disi evvâlin on dördüncü günü Dersaâdet’e vasl oldu.

1 Mahiyeti kat’î olarak anlalamad.

ltzâkir-i Cevdet 4
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Yine evvâlin yirminci günü zmir gümrüklerinin Tngr-
olu Ohannes uhdesinden feshine Meclis-i has’ta karar verildi.

stanbul payelülerinden Abdullah Bey-zade Necib Efendi ile

halen stanbul Kads Tahir Efendi’ye Anadolu payesi tevcih

olunup anlara nisbetle eski bulunan sâbkaa stanbul Kads ükri
Efendi kendisine iki eski peyda etti. Sebebi bizzat eyhülislâm

Efendi’den bu veçhile mesmu’um olmutur ki ramazan- erifte

Ortaköy’de bir yol nizâ’ olup huzurda led’el-miirafa’a bâz hu-

susatm tahkikine karar verilmi iken ükri Efendi zddna olarak

akdemce ta’til edilmi olan bir kahve-hane ebniyesine ruhsat havi

bir îlâm- müzevver yazp hilâf-i usûl olarak müstearn ve vakayi5

kâtibinin haberi olmakszn itaya cesaret eylemi ve bunun için

bir kaç bin kuru rivet alm olduu ma’lûm olduundan duçar-

ceza b’it-te’hir olmutur.

Edirnekap semtinde baya bir mahalleye mutasarrfa

olarak kibarane ve zarifane kâr-hanecilik etmekte olan ve hak-

knda Zabtiye müirinin bile hükm ve nüfuzu carî olamyan
mehure Langa Fâtma evvalin yirmi sekizinci günü vedâ’-i

kâr-hane-i fena edip gitmi olduundan stanbul’un en büyük
kâr-hanesi kapand ve ondan sonra ol mertebe muhteem bir

kâr-hane açlmad. Vefatna bâz u’ara “Öldü Langa Fâtma,,

terkibini tarih düürdü h

evvalin yirmi dokuzuncu perenbe günü Zat-i ahane Bâ-

biâli’ye terif ile akd olunan meclis-i umumîde güzel müzakereler

cereyan eyledi. Evvelâ varidat ve masarif-i Devlet-i aliyye’ye dâir

Meclis-i Tanzimat’tan kaleme alnm olan nizamname kra’at

olundu. Saniyen Ali Nihad Efendi’nin tahrir-i emlâk hakknda
olan lâyihas okundu ve zmir ile Selanik’te nümune olmak üzere

icra ve ba’dehu âir yerlere ta’mim olunmak üzere vergilerin emlâk
üzerine tarh olunmas karar-gîr oldu. Salisen Yunanistan hudu-
dunda vâki’ olup muharebe-i sabka sebebiyle dalm olan ehl-i

slâm köyleri ahalisinin cem’ olunmalar ve bunlar hududa bir

nev’ istihkâm kabilinden olmala birkaç köyün bir yere getiril-

mesi hakknda kaleme alnm olan mazbata okundu. Bâzlar
tarafndan birkaç köy bir yere geldii takdirde bâzlarnn em-
lâkinden uzak dümeleri cihetiyle bâdi-i su’ubet olaca mütalâ-

1 Bu t-M» -ui'j u-lj' msra’ ebced hisabiyle 1271 senesini gösterir.
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asma mebni ayed ki bu surete muvafakat etmezler deyu itiraz
olundukta Fuad Paa mukabele edip

“
Buralar gözetilerek ve mu-

vafakatimi istihsâl edilerek yaplacaktr ve hu suretle kendileri istiyorlar.
Anlar da müteferrikan ikametten havf ediyorlar. Fakat hunun icras iki
bm kese ianeye mevkuftur,, dedi. Bunun üzerine Zat-i ahane “Ora-
snn haritas var mdr,, deyu suâl buyurdu. “Hayr yok,, denil-
dikte Evvelâ bir haritas yaplsn. Köylerin mahalleri görülsün. Ana
göre köyler tekil olunsun. Ol vakit daha ziyade iâne olunmal,, deyu
buyurdu. Bunun üzerine Sadrâzam '“Keramet,, ve Serasker “

Ayn-i
hikmet,, dediler. Meclis de hitam buldu. Ba’dehu vükelâ ve sudur
huzur- hümayuna girdiler. Zat- ahane tarafndan “Her vakit
me murlar îfay-i me’muriyyete sdk-u istikamet ile müdavemet etmelidir.
Hele harb üstü her i iki kat olduundan imdi herkes iki kat ziyade
gayret etmelidir ve sdk-u istikamet ile hidmet ve gayret edenler hakla-
rnda mükâfat olunaca gibi hilâfnda bulunanlarn dahi icray-i müca-
zatlarnda dakika fevt olunmaldr,, deyu buyurulmu. Fransa devle-
tinin Dersaâdet elçisi ta’yin eylemi olduu Thouvenel 1 zilka’-
denin dördüncü çaranba günü Dersaâdet’e geldi.

Dersaâdet’te azl ve nasb hususuna sefirlerin müdahale et-
memeleri için Fransa [ve] ngiltere devletleri tarafndan se-
faretlerine akdemce ta’limat gelmi olduu iidilmi idi. Bu kerre
Thouvenel Dersaâdet’e geldikte “Ben zatiyyat ile urama zaten
sevmem. Hele bu kerre ta'limaim ngiltere elçisiyle Vil-ittifak maslahata
bakmaktr. Yoksa azl vb vûsh gibi s€vIbtb ihtidat cb^zava"
ile Devlet imin ittifak ol merkezdedir ki bir veçhile inhilâli kabil deildir,,
dedi. Rza Paa takm ise Fransa sefir-i cedidinin vürudunda
meydana çkmak ümidinde bulunduklarna binâen bundan bo-
nud olmadlar ve bir de Girid’e gitmek üzere olup ta Hariciye
nezareti gibi ol vaktin hünkünce uhdesinden gelemiyecei ma-
nasb- celbeden birine neyi ile stanbul’da kalmak üzere ayak
sürüyen ve bu babda Transa elçisinin himmetine muntazr olan
Veli Paa dahi bu usulden honud olmad. Reid Paa'y tesa-
hub eden Canning dahi bu hâlden çendan memnun deil idi.
Kald ki Fransa taraf-darlarmdan Rza Paa takm haricde iseler
de asl ibanda bulunan Âli ve Fuad Paalar Fransa politikasna

1 Bu kelime metinde eklindedir.



52 TEZAkIR-Î CEVDET

merbut idiler. Bunlara kar bulunan Reid Paa ise ] ma’zûl bu-

lunduundan hey’et-i hâzra Fransa sefaretinin dil-hâhma mu-

vafk idi.

Yine sâlif’üz-zikr çaranba günü Serdar- ekrem Ömer Paa
dahi muvakkaten Dersaâdet’e geldi. Ferdas perenbe günü Sadr-

esbak Kbrsl Mehmed Paa Meclis-i Tanzimat reisi olup sâ-

bkaa Hekim-ba smail Paa ile Vidin valisi Sami Paa uhde-

lerine dahi Meclis-i Tanzimat âzal tevcih buyuruldu.

Bir vakitten beri Meclis-i Tanzimat riyasetine müstakillen bir

zat ta’yin olunmam olduu cihetle Meclis muattal hükmünde

iken bu kerre yeniden ihya edildi.

Yine ol gün Paris Elçisi Reid Paa-zade Mehmed Cemil

Bey Paris’e azim oldu ve Valide kethüdas ve htisab nazr olan

Hüseyin Bey azl ve htisab nezareti ilga olunarak yerine ehr-

emini ünvaniyle esbak Zabtive müiri Mehmed Paa-zade Salih

Paa nasb edildi ve Dâr- ûrâ reisi Muammer Paa-Vidin valisi

ve Hassa meclisi reisi Rif’at Paa Dâr- ûrâ reisi oldu.

Bu esnada Trablus-garb’da ihtilâl zuhur ile vali bulunan

Mustafa Paa kal’ada mahsur olduu cihetle istimdad etmekten

hâli deil idi ve bu kerre ngiltere ve Fransa devletlerinin kefa-

letiyle taraf- Devlet-i aliyye’den olunacak istikraza dâir ngiltere

parlamentosunda kefalet için hayli mübahaseler cari olup güç

hâl ile üç ekseriyet bulunarak karar verilebilmi olduu iidildi.

fndan Diz-ba nian verilmi idi. Bu niann ngiltere’ce ne kadar

büyük kadri olduu mâlûmdur. imdiye kadar Memalik-i Os-

maniyye’de bu niana nâil olan kimse yoktur. Bu niann teslimi

için Kraliçe huzurunda bir büyük resm icras Ingilizlerin kanunu

icabndan olmala bu resmin icras için Kraliçe tarafndan

Cannirg tevkil olunmala o dahi Ömer Paa’nn stanbul’a

vüruduna (?) ta’lik eylemidi. Akdemce Ömer Paa Dersaâdet’e

gelmekle zilka’denin on sekizinci ve austosun otuz birinci günü

cümle vükelâ büyük iiniformalariyle ngiltere sefarethanesine

gidip resm-i teslim ve ta’lik icra olunduu akabinde Tersane’den

toplar atld.

1 Metinde ile eklinde olan bu kelime, ifadenin siyak ve sibakna göre

ise olacandan tashihen nakli tercih edilmitir.
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Zilhiccenin altnc pazar gecesi Samatya civarnda harik

zuhur ile Yedikule’ye doru sirayet ederek on saat mümted oldu.

Pek [çok] hrstiyan mahalleleri yand.
Vefik Efendi mukaddema Krm’daki asakir-i ahaneye iâne-i

ahali ile hrka yaptrmak hususuna önayak olduu gibi muah-
haren Lâleli harikinde pek çok ahali-i müslime haneleri muh-
terik olmala bunda dahi önayak olarak bir mikdar iâne akçesi

toplanarak bugünler henüz tevzi’ olunmak üzere idi. Ancak
stanbul’da harikler âdet hükmüne girmi olduundan ve stan-
bul ahalisi ârifane yolunda iâneye almadklarndan ibu Lâleli

hariki için hrka iânesi kadar akçe toplayamam idi. öyle ki

toplanan akçenin mikdar güç hâl ile seksen bin kurua bali
oldu. Fakat taraf- hümayundan üç yüz bin .kuru ihsan buyu-
ruldu. Bu kerre Samatya hariki için iâne toplanmyacak olsa

“Hrstiyanlar aranmyor,, deyu itiraz olunaca varid-i hatr
olmu ise de iâne toplanmaa kyam olunsa halkn akçe itasna

rabet etmiyecekleri evvelkinde ar davrandklarndan anlal-
mala bu babda tereddüd ve tevakkuf olundu.

Ber-vech-i bâlâ Mehmed Ali Paa afv-ü itlâk ile Dersaâdet’e

getirilmi ise de halk ile ihtilâttan memnu’ idi. vd- adhâya
bir gün kala bu memnû’iyet dahi ref ’ olundu. Bu keyfiyet Reid
Paa’ya dokundu. Hâlbuki bayram günü huzur- hümayunda
yanyana durdular.

Rusyaiular Kars karasn sk skya muhasara etmi olduk-

larndan an istihlâs için Serdar- ekrern Ömer Paa Krm’daki
ordu-yi hümayundan mikdar- kâfi asker alp ve Gürcistan se-

vahiline çkp da Tiflis’e doru ilerliyerek Rusyalu’nun teveccü-

hünü beri tarafa tahvil ile Kars’ terk ettirmek üzere me’mur
olmu idi.

yd- adhann üçüncü cumarertesi günü icra olunan rikâb-

hümayun resminde Zat-i ahane “AUs’elenin ehemmiyeti herkesin

ma'Umudur. Her vakit sadakat etmek farizeden olup hususiyle böyle va-

kitte sdk ile hidmet etmek herkese lâzmdr. te Serdar- ekrem gidiyor.

Her yerde muvaffak olduu gibi inâallah burada da muvaffak olup ke-

mâl-i afiyetle avdet eder

„

deyu buyurmutur.

Ferdas pazar günü Fransz elçisi eyhülislâm Efendi’nin

yalsna gidip mülâkat eylemitir. Bu keyfiyet asrmzda birinci
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def’a °larak vuku ’ bulmutur. Elçilerin eyhülislâm’a gidip gö-
ve egerçi Gannins daw wr^
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eskl nufuzu kalmad ve Fransa politikasnn galib geldim mey-
dana çkt. °

Bu kerre Halil Paa’ya dahi ehriye altm bin kuru ma’-
zulyet maâ tahsis buyuruldu. Bu esnada böyle karlksz ve
aric ez-muvazene tahsis buyurulan maâlar ehriye iki yüz ellibm kurua bali oldu. Mukaddema bir masraf ihtiyarnda kar-lk aranr ve muvazene-i maliyye gözedilir iken simdi o tekel-

lüfler ber-taraf edildi. stikrazdan korkar idik. imdi ana da
altk. Mukaddema Avrupa’dan olunan istikraz yüzde on be
noksanna yaplm iken bu kerre ngiltere ve Fransa devlet-
lerinin kefaletiyle edilen istikraz fevkalâde olarak yüzde iki faz-
1asiyle yapld. “Bizim gibi miras-yedilere böyle bir para kaps
açlrsa bunun önünü kim alacak ilerde hâlimiz neye varacak., deyu
“Allah encamn haneliye,, deyu erbab- dikkat' ve basiret te’es-
süf etmekte idi.

Franszlar Reid Paa aleyhinde bulunduklarndan Paris
elçisi olan olu Cemil Bey Fransa’da tahkir olunur deyu bâz
zevat arasnda söylenir idi. Halbuki Cemil Bey Paris’e varp
imparator Napoleon ile görütükte aks-i kaziyve zuhur eyledi.
öyle ki Napoleon ana hitaben “fat-i ahane hakknda olan niyyst-i
hasenema ve Devlei-i aliyye’sinin istiklâlini muhafaza için ngiltere ile

birlikte icra ettiim mesâiyi siz
.

bilirsiniz. Ben Türkistan’n yalnz is-

tiklâline kana’at etmeyip kavi ve metin olmasn isterim. Devlet-i aliyye
separeti için intihaba gelince vemi!-i adîde ile memleketine birçok hid-
metle ibraz etmi oir büyük .zatn olunun bu ite bulunmasndan dolay
kendimi bahtiyar addederim demitir.

Mekeb-i îdadiyyeye alnacak çocuklarn evvel be-evvel me-
katb- rtidiyyeden alnmalar geçen sene usûl ittihaz olunmala
bu sene dahi sabk veçhile Meclis-i maârifçe on bir çocuk ay-
rlp mekteb-i îdadiyyeye gönderilmi idi. Mekâtib-i harbiyye nazr
De vi aa dan Hayrullah üfendi’ye gelen tezkirede bu çocuklar
Ernsüeden ihtidaya mevkuftur„ deyu muharrer olmala bu keyfiyet

Meclis-i maârif’e dokundu ve “Bunda idadiye hocalarnn bir garaz-
kârl olmak gerektir ki mekâtib-i riidiyye ilerleyip de mekâtib-i
îadiyyenin müntehileri derecesinde âgrd yetitirirse îdadiyeye hacet
kalmaz deyu istirrab ederek mekâtib-i rüdiyyenin itibarn krmak
için nazr ifal etmi olmalar melhuzdu.t„ deyu- çocuklar ve
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tarafeyn hocalar ve haricden dahi biraz hocalar celb ile haki-
kat-i hâlin harice 1 hususuna Meclisçe karar verildi. Meer ki

mekâtib-i umumiyye nazr muavini ma’hud Vehbi Molla im-
tihan olunan çocuklarn ismiyle haricden bir takm acemi ço-
cuklar göndermi olduu anlald. Hâlbuki hakikat-i hâl mey-
dana çkt gibi ann te’dibi lâzm gelicek Molla Efendi ise Âli
Paa mn havass- mensubanndan olup böyle ehliyeti olmayan
adamn maârif iinde istihdam dahi mücerred ann sahabeti
sayesinde olmala iin ilerisine gidilemedi ve Meclis’in karar icra
edilemedi. Lâkin andan sonra mekâtib-i rüdiyyenin dahi itibar
düzelemedi.

Yetmi bin kadar Rusyalu Balaklava’y istilâ gareziyle Çer-
naya nehri 2 civarndaki Sardenya 3 istihkâmâtma hücum edip
orada bulunan Sardenya ve Fransz asâkirinin mecmu’u on iki

bm raddelerinde olduu hâlde kaviyyen mukabele ve müdafa’a
ederek istihkâmatm toplar kamilen ilemekle Rusyalular mün-
hezimen ric ate mecbur olarak Çernaya nehrini mürur ederken
külli telefat vermi ve bin kadar esir brakm olduklar haberi
evvelce alnm idi. Muahharan alman haberlere nazaran Ma-
lako kasmdaki tabyalarda Franszlarn cebhanesi ate alarak
üç yüz kadar askerleri telef olmu ve Fransz zabitamndan bâz-
lar tecennün etmi ve ordularna havf-ü hayet gelmi olmala
bu srada Rusyalu hücum etmi olsayd zafer-yâb olaca mu-
karer imi. Hele bu kadarck zarar ile savuturulmutur.

Zilhiccenin yirmi yedinci pazarertesi gecesi gelen telgraf-
lardan Malakof un zabt olunduu ve Rusya donanmas itlâf ile

sim.âl tarafndaki kakalar hep alnd anlald.
Bir müddetten beri Varna ile umnu beyninde yaplmakta

olan hatt— telgrafnin ikmaliyle mabeynlerinin kesb-i ittisâl

etmesine intizar olunuyordu. Bu kerre hitâm bularak en ihtida
verdii havadis bu haber-i meseret olmala tesadüfat- haseneden
add-olundu. Ferdas sah günü dahi Karadeniz’den bir posta va-

1

fadenin geliinden burada bir kelime eksik olduu anlalyor.
2 Bu kelime metinde eklindedir.
” BuSün lisanmzda Sardunya diye kullanlan bu kelime Tezâkifde

Uâut- eklindedir. htimâl Cevdet Paa zamannda ona asl talaffuzu ile
Sandeya ( Sardegna ) deniliyordu.
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puru gelip ol havadisi tasdik eyledi. Müte’akben tafsilât gelip

Sivastopol 1 ’un feth olunmu olduu tahakkuk ederek düvel-i

müttefika me’murlar birbirini tebrik ettiler ve eerçi Rusyalular
mâl tarafna geçip Katerin ve Kostantin kafalarnda tahassun
ile alt kt’a vapurlarn dahi bu kafalar altna almlar ise de
çend ruz zarfnda buralara dahi hücum olunmala Rusyalu
vapurlarn ihrak ve itlaf ederek oralardan dahi savuup gitmitir.

Bu muharebeyi temaa eden asakir-i ahane kaymakamla-
rndan birini gördüm. Keyfiyeti sordum. Ta’rif olunmaz surette

bir muharebe-i dehet-nüma olduunu beyan etti ve dedi ki

“Franszlar ihtida Malakof üzerine yirmi dört saat kadar gülle ve kum-
bara yadrdlar. Ba’dehu cumartesi günü idi ki yürüyü ettiler ve birden

atlp mukavves olarak Malakof üzerine inen gülle ve kumbaralarn taht-

muhafazasnda olarak hücum etmeleriyle Rusyalularn toplar ilemeyip

anlar salim kaldlar ve eerçi Rusyalulnun ehanelerinden hayli Fransz
asakiri telef oldu ise de yine birinci hat Malakof’a girdi. Anlar ise askeri

üç hat üzerine tertib ederek birinci hatt gözden çkarmlar idi,, intiha.

Serdar- ekrem Ömer Paa ber-vech-i balâ Kars’ kurtarmak
üzere Gürcistan tarafna azimet etmi olduundan bu muharebede
bulunamad ve mukaddema Fransz ordusu kumandan Pelissier 2

ile bâz mertebe bozumu olup ber-vech-i balâ stanbul’a gel-

diinde dahi pek çok kimselere
“
Malakof bu sene alnamaz sene-i

atiyede zabt olunabilir. Sivastopol’ün dahi iki üc sen.eve kadar fethi muh-
temeldir ve düvel-i müttefika asakirinin orada inhizam dahi muhtemel
olup ancak anlarn gemileri çok. Askerlerini çekebilirler ve bizi terk edi-

verirler,, yollu dehet-âmiz sözler söylemi idi. Bu kerre Svas-
topolu n fethi vak’as an tekzib eyledi ve ber-vech-i balâ Dersa-
âdet e vürudunda Devlet’ ce ve halkça pek büyük an ve haysiyete
malik olduu hâlde kendi kadrini bilmeyip bu iktidarn Meh-
med Ali Paa’v meydana çkarmak hususuna sarf etmekle beyn’
el-havas mat un olduu gibi seyir yerlerinde gezerek ve birtakm
nâizelerle düüp kalkarak izhar- biffet etmekle enzar- avamda
dahi kendisini küçük düürmü idi ve bu kerre Krm’a vardkta
Pelissie ile dier ceneraller kendisine kef-i ma-fiz-zamîr ederek
herç bâdâ-bâd vadisinde ya çkmak ya batmak yoluna gitmek

Metinde Sivastopol ismi umumiyetle Sivastopol yazldm halde burada
Svastapol eklindedir.

2 Bu kelime metinde 1.-.U1 eklindedir.
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yalular dört be del’a tabyalara dühûl ile yedi kta toplarmz
çivilemi iken asakir-i islâmiyye yine sürüp çkarmlar nihayet
nesim- fevz-ü zafer canib-i islâmiyana vezan ve Rusyalu münhezim
ve perian olmutur. Rusyalu’nun götürdüü ve talar arasnda
ve çukur yerlerde ve urada burada kalan vefeyatndan baka
tabyalarn dahil ve haricinde alt bin dört yüz seksen alt mak-
tulu kalmtr, ikinci kumandan ile alt ceneral dahi maktûl
olmutur. Bundan baka Rusyalulardan iki yüz elli üç esir aln-m ve bir top ve bir kapakl ve on iki bin be yüz kadar tüfenk
ve emvâl ve eyâ-i âire itinâm olunmutur. Rusya ordusunda
ulunan eltrad ve aâir dahi gerideki Rusya ordusunu hâli gö-

rerek yama edip dalmlardr. Bu muharebede Rusya’nn
mecmu'- zayiat yirmi binden ziyade olduu tahkik klnmtr
Rusya

,

bakumandan olan Muravief 1 dahi ar hasta yahud
meslub’u-u’ur olmala Gümrü’ye götürülmü ve yerine dikeri
tevkil edilmitir.

ö

Asakir-i. ahanenin ühedas üç yüz ve mecruhlar alt yüz
elli

.

raddelerinde olup ancak Kars ahalisinden dahi yetmi ehid
ve iki yüz otuz mecruh vuku’ bulmutur ki bu ehidlerin dokuzu
ulema ve suleha güruhundandr ve Kars’n kadnlar tabyalardaki
mücahidine ekmek ve su ve fienk götürmek gibi hidmetlerde
bulunduklar cihetle o biçarelerin dahi alts ehid olmutur.
Asakir-i ahane zabitanmdan dahi bir hayli ehid ve mecruh
olduktan baka askerin sebatna birinci sebeb olan ordu reisi
ienk Kerim Paa’nn dahi gösüne kurun isabet eylemitir. Fakat
içeri ilememitir. Elhasl taraf- islâmiyandan vuku’ bulan ehid
ve mecruhlarn mecmu’u bin iki yüz raddesindedir.

,

mu^are^e Silistire muharebesinden büyüktür. Zira Silis-
tre’nm arkasnda yâni umnu’da yüz binlik bir Serdar- ekrem
ordusu var idi. Ecnebilerden bâzlar “ Bu Kars muhare-
ues- Sivastopol muzafferiyetinden daha büyüktür. Fakat Türklerin
böyle fevkalâde, sebatlar ancak istihkâm arkasnda olup top tâlimleri
naks ve zabitleri ehliyetsiz olduundan dolay meydan muhare-
besini beceremiyorlar,, deler idi. Bunun üzerine’ Kars’n üç
senelik vergisi afv olunduktan baka orada ibraz- ecâat eden
bahadrlara verilmek üzere birçok nianlar gönderildi ve Serdar-

Metinde eklindedir.
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ekrem Ömer Paa Batum tarafna çkt gibi Rusyalu Kars

üzerindeki ordusundan bir mikdarm ifraz ile beri tarafa sevk

ettii iidildi ve artk Kars’n muhasaradan kurtulaca ümidleri

kuvvet buldu ve Serdar- ekremin ol tarafa me’muriyetinden

maksad- aslî dahi Rusya’nn yüzünü beri tarafa çevirip de Kars’

braktrmak olup Kars’a zahire idhâli için dahi Selim Paa
Erzurum’a gönderilmi idi. Serdar- ekrem ise doru Ahsha

üzerinden ileriye hareket ile Kars’ muhasara eden Rusya or-

dusunu tehdid edeceinden hatt’ül-harekâtm tebdil ile Sohum’a

çkp oradan doru Tiflis üzerine hareket etmi idi. Hâlbuki bu
yolda pek çok nehirler ve bataklklar olduuna mebni buradan

Tiflis’e varp da Rusyaiu’yu tehdid etmee mevsimin müsaade

etmiyecei ma’lûm olmala Rusyalular artk fikr-ü endieden

âzâde olarak bi-muhaba Kars’n üzerine yüklendiler. Kars içinde

ise zahire kalmayp Erzurum tarafndan dahi zahire sevk olu-

namadma mebni Kars tarafndan ye’s haberleri gelmee ba-
lad. Bu srada Anadolu ordusu reîs-i 1 erkân saliP üz-zikr Kerim

Paa ile îngiliz zabitanndan olup Kars’ta müstahdem olan

Williams 2 Paa’ya rütbe-i vezaret verildiyse de menurlarn
îsâle yol yok idi ve henüz bunlarn vezaretleri Takvim-i Vekayi'

de okunurken rebiülahirin beinci pazar günü Kars’n açlktan

teslim edilmi ve Rusyalu gelip Kars’a duhûl ile müir ve kuman-
dan Vasf Paa’y ve Kars mutasarrf vezir smail Paa’y ve bu
iki müir-i cedidi ve sekiz bin kadar asakir-i nizamivyeyi esir ederek

götürmü ve redif askerleri ile ahaliyi salvermi olduu haber-i

te’essüf-eseri alnd.

Serdar- ekrem Ömer Paa’n me’muriyeti Kars’ tahlis

etmek maksadna mübtenî iken Abaza ve Gürcü memleketlerinde

dolamala vakit geçirerek Kars’n istilâsna sebeb olduundan
dolay halk ann hakknda tâ’n-u tenî’i dirâz eylediler ve Ser-

dar- ekreh demee baladlar. Ömer Paa’nn böyle yanl yola

zehab hakknda kimi “
Mevaki ’ ve araziyi bilmedii hâlde yalnz

haritaya bakp aldand,, ve kimi “An yanndaki ecnebi zabitleri aldatt„

ve kimi
"
Ömer Paa cebanetinden Rusya ordusuna hiçbir vakit tesadüf

edemiyecek bir yola sapp gitti,, deyu an itham ederler idi.

1 Metinde kelimesinin ilk harfi zuhulen yazlmamtr.
“ Metinde eklindedir.
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Vükelây ve al’el-husus Serasker Rüdi Paa’y dahi “Doru

Erzurum cihetinden Kars’a zahire idhaline çalmayp da böyle

yanl tedbir ettiler

„

deyu kadh-ü zem ederlerdi. Hattâ Rüdi

Paa Ömer Paa’nm bu cihete sevkn sevkülcey fennince pek

güzel manevre 1 olmak üzere iddiâ ve bununla iftihar ederek

“Ylann ban beri tarafa çevirmek için kuyruuna basmak gibidir,,

demi idi. Binâenaleyh bu kerre Kars’n istilâs haberi geldikte

sâbkaa Meclis-i vâlâ reisi Rif’at Paa ana tâ’riz ederek
“
Biz bir

tebih uruna Kars’ verdik,, dedi.

Bu esnada mün’akid olan Cem’iyyet-i ilmiyye’de ilm-i fkh-

dan muâmelâta dâir bir kitap te’lifiyle megul idik. Tafsil-i key-

fiyyet bakaca bir kt’a tezkire ile taraf- zi-eref-i fazlanel erine

i’ ar olunmak musammemdir.

Yine bu hilâlde Trablus-garb tarafnda isyan zuhuriyle reîs-i

usat olan mehur Güme 2 ile uralmakta iken bu kerre Mek-

ke-i mükerreme’de dahi isyan zuhur ile me’murîn-i Devlet’in

ta-d olunduklar ve bunun sebebi üsera memnu’iyetine dâir

Cidde valisine gönderilmi olan ferman- âlî idüi istihbar olundu.

Bunun üzerine Emir-i Mekke Abdülmuttalib Efendi hazretleri

rebîülahirin yirmi altnc günü azl ile Emaret-i Mekke-i müker-

reme erif Muhammed ibni Avn hazretlerinin uhdesine def’a-i

saniyye olarak tevcih buyuruldu. \ ak’ann tefasilinc dâir taraf-

valâlarma ayrca bir kt’ a tezkire yazlmak musammemdir. Kars

vak 9asndan sonra rü.zakçrat-1 slhivveve giriilmitir. Bunun taf-

silât dahi dier tezkire-i âcizîde beyan olunur.

Cumadelulâmn yirmi dördüncü cuma gecesi Zat- ahane

ngiliz elçisi Canning’in balosuna med’uven terif buyurdu. Öte-

denberi sadrâzamlar bile elçi ziyafetlerine ya balolarna gitmek

âdet deil iken bir senedenberi sadrâzamlar gitmee balad.

Bu sene Zat- ahane için dahi bu kap açld. Rüesay-i ruha-

niyye balolara gitmek âdet olmayp al’el-husus ortodoks papas-

larma göre istimâi’- sâz ve temaa-y raks büyük günah iken

bu baloda b’il-cümle patrikler ile haham-ba dahi bulundu. eyh-

ülislâm Efendi dahi dâvet olunmu idi. Lâkin itizar eyledi. Fakir

dahi dâvetli idim. Sadrâzam’a sordum “eyhülislâm Efendi’ den istizan

et„ dedi. eyhülislâma sordum “Sadnâzam bilir,, dedi. Birinden

1 Metinde ajA- eklindedir. - Metinde uy eklindedir.
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b cevab- ai î alamadm. Ben de gitmedim. Franszlarn te’sir-i

nüfuziyle Reid Paann dümesinden _ dolay Canning gücenmi
idi. Balosuna terif-i ahane vuku’u misli sebk etmemi bir iltifat

olmak hasebiyle bir nev-i tarziye yerini tuttu. Baloda Zat- ahane
sefarethanenin büyük salonuna dahil olup vükelâ sada ve süfe-
ra solda oturmular. Ferdas Canning teekkür zmnnda Ma-
beyn-i hümayun’a gidip avdetinde Reid Paa’mn sahil-hanesine
urad. Paa ise ol gece stanbul’da kalm olduundan yalda
bulunamad. Fakat fakir yalda bulundum. Bir buçuk saat ka-
dar C.anning ile beynimizde ahvâl-i politikaya dâir cereyan eden
muhaverat ferdas Reid Paa’ya tebli eyledim.

bu cumadelâhire gurresi olan cuma gününden itibaren zabt-
etmek üzere mukaddema uhde-i dâiyaneme Galata mevleviyeti
tevcih buyurulmu idüünden yevm-i mezkûrda resm-ü âdet üzere
mahkemeye gittim ve ferdas ie mübaeret ettim. Pazarertesi
günü dahi ilk def’a olarak divana yân huzur mürafa’asma azimet
eyledim.

Tahsil-i ulum için Avrupa’ya gönderilmek üzere ketebeden
on nefer müsta’id efendilerin emr-i intihab Ahmed Vefik Efen-
di ile fakire havâle buyurulmu olduundan bu esnada istek
edenlerin imtihanlarna üru’ olundu. Bâki siz sa biz selâmet1

.

Fi 8 rebiülâhr sene 1295

TEZKRE N. 8

"V edinci tezkirede i’âr olunduu üzere bin iki vüz yetmik senesi evâilinde ilm-i fkhdan bir kitab telifine ne veçhile
kyam olunduunun bervech-i âti beyanna mübaderet olunur.

Günden güne AvrupalIlarn Memalik-i mahruse’ye tevarüdü
ziyadeleip al’el-husus Krm muharebesi münasebetiyle fevkalâde
çoald ve bu cihetle dâire-i ahz ve îta vüs’at buldu. Dersaâdet’te
ruz merre zuhura gelen de’avay-i ticareti bir mahkeme-i ticaret
ldar

®.
etmez oldu - Ecnebiler mahakim- er’iyyeye gitmek istemez.

luslm aleyhinde gayr-i müslimin ve zimmî aleyhine müste’-
menn ehadet er’an isti’ma’ olunmamak mes’elesi ise Avru-
palIlarn nazarna pek ziyade çarpar olduundan hnstiyanlann

î

BU totoca altlna iki defâ ,1i)! ^ ^ yazlrm, sonra her iki iba-
re de çizilmitir.
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mahakim-i er’iyyede muhakemelerine itiraz eder oldular. Bundan
dolay bâz zevat Fransa kanunlar türkçeye tercüme olunup da
mahakim-i nizamiyyede anlar ile hükm olunmak fikrine zahib
oldular. Hâlbuki bir milletin kavanin-i esasiyyesini böyle kâlb-ü

tahvil etmek ol milleti imha hükmünde olacandan bu yola

gitmek câiz olamayp ulema güruhu ise o makule alafranga

efkâra sapanlar tekfir ederderdi. Frenkler dahi “ Kanununuz
ne ise meydana koyunuz. Biz de görelim, ve tebedamza bildirelim

”

derler idi.

Bunun üzerine ilm-i fkhn muâmelât ksmna dâir türkçe

Metn-i metin namiyle ve herkesin anlyabilecei ibarat- vazha
ile bir kitap yaplmasna beyn’el-vükelâ karar verilerek bu kerre

Meclis-i âlî-i Tanzimat dâiresinde ve Meclis-i mezkûr âzasndan
ve sudur- izamdan Rüdi Molla Efendi’nin taht- riyasetinde bir

cem’iyyet-i ilmiyye tekil ile âzalma stanbul kads Tahir Efendi

ve Meclis-i maârif âzasndan ve stanbul payelülerinden Hüsam
Efendi ve Ali Râtb Bey ile abd-i fakir me’mur edildik. Cem’iy-
yet-i mezkûre ibu yetmi iki senesi saferinin yirminci günü birinci

def’a olarak akd olundu.

Rüdi Molla Efendi sahihen üdebadan ve eshab- fazl-u

maâriften bir zat olup lsan- arab üzere ina-i kelâma muktedir
idi. Hüsam Efendi muahharen eyhülislâm olan zat- fazâil-

simattr ki âlimvetarih-inas olup al’el-husus ilm-i ensaba vukuf-
tamm v<tr cb. Al B.âtb Bey dsî fuzs.lâ.ds.Ti Bîr

üçünün dahi ilm-i fkhta maharetleri yok idi. Cem’iyette sahihen

fakih diyecek ancak Tahir Efendi idi. Fakirin dahi evâil-i ömrüm
ulûm- akliyye ve edebiyyeye masruf olarak ol vakit ulûm-
nakliyyede malûmat ve melekem nâks idi. Fakat cemiyetin
muharriri olduum cihetle kütüb-i fkhiyyenin mütalâasna
mütevaggil idim.

Ne hâl ise kütüb-i fkhiyye tetebbi’ olunarak hayli vakit

urald ve Kitab-ül-büyu

’

hulâsa veçhile yazld ise de Metn-i
metirdin itmam müyesser olmadn cem’iyyet-i mezkûre dald.

Ba de bu' din fakirin ibtida Divan- ahkâm- adliyye nezare-

tinde yine bu mes’ele meydana çkp riyaset-i âcizanem tahtnda
olarak tekil olunan cem’iyyet-i ilmiyyede asrn en ileri gelir fukaha
ve fuzalâs bulundu. E’imme-i hanefiyye beyninde muhtelefün-
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fîh olan mesâilde nâsa erfak ve maslahata evfak olan kaviller

tercih olundu ve bu yolda Ahkâm- adliyye namiyle bir mecelle

te’lifklnd ve b’il-cümle mahakim-i er’iyye ve nizamiyyede mer’îy

-ül-icra olmas için irâde-i senbye sâdr oldu. Ehl-ü erbab in-

dinde pek ziyade takdir ve tahsin edildi. Zat-i vâlalarmn dahi

mutalâ’a-güzar olan tasanif-i asriyyeden olmala Ceride-i vekayi’e

suret-i derc-ü ilâvesi re’y-i fazlanelerine mu’allak olan me-

vaddandr.

Avrupa kt’asnda enibtida tedvin olunan kanun-name Roma

kanun-namesi’ dir ki ehr-i Kostantiniyye’de bir ce.m’iyyet-i ilmiyye

ma’rifetiyle tertib ve tedvin olunmu idi. Avrupa kanunlarnn

esasdr ve her tarafta mehur ve mu’teberdir. Fakat Mecelle-i

ahkâm- adliyyeye benzemez. Beyinlerinde çok fark vardr. Çünki

o be alt kanun-inas zatn ma’rifetiyle yaplmtr. Bu ise be

alt fakîh zatn ma’rifetiyle vaz’- lâhî olan erîat-i garrâdan ahz

-ü iltikat edilmitir. Avrupa kanun-inaslarmdan olup bu kerre

Mecelle' yi mütalâ’a ve Roma kanun-namesi'yle mukayese eden ve

ikisine dahi mücerred eser-i beer nazariyle bakan bir zat dedi

ki “Âlemde cem'iyyet-i ilmiyye vastasiyle re'sen iki def’a kanun yapld.

kisi de Kostantiniyye’de vuku' buldu. kincisi tertib ve intizam ve me-

sailinin hüsn-i tensik ve irtibat hasebiyle evvelkiye çok müreccah ve fâ-

iktir. Beyinlerindeki fark dahi insann ol asrdan bu asra kadar âlem-i

medeniyyette kaç adm atm olduuna bir güzel mikyastr,, intiha.

TEZKRE N. 9

Bin iki yüz yetmi iki sene-i hicriyyesi Londra ehr-emanetinde

ber-mu’tad verilen büyük ziyafette ngiltere devleti hariciye nazr

Lord Palmerston’un îrad eyledii nutkunda
“Büyük Napoleon

dermi ki bu iki büyük millet yâni Branz ve ngiliz milletleri eer müt-

tehid olsalar asayi ve temeddün-i âleme dâir pek büyük eyler yapabilir-

lerdi. Ne çare ki bunlarn yek-dierine olan rakabet ve hasedlerini izale

kabil olamyor. te bu Napoleon’un vaktinde bu emel husule geldi. Bizim

dahi ann zatna emniyetimiz olup biz klc bir kerre knndan çkardk.

Bir hayrl ve sahih ve müeyyed sulh olmadkça yerine koymayz. te
Devlet-i osmaniyye elçisi dahi buradadr. Sultarim teba’as bizim iânemize

lâyk olduklarn isbat. etmilerdir. Sardenya elçisi dahi burada olup ann

kral dahi hakknda olan emniyetimiz cihetiyle milletine an vermitir,,

demi olduu iidildi.
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Bu esnada sveç ve Danimarka ve spanya devletleri dahi
düvel-i müttefika’ya mülhak olmak üzere iken Avusturyalu
mevadd- râbi’a teklifiyle Petersburg’a bir elçi gönderip ve ulti-

matum yâni son-lâkrd olmak üzere cevab- kat’î isteyip muvafakat
olunmad hâlde Rusyalu ile kat’- muhabere ederek o dahi
dahil-i dâire-i ittifak olacan ilân eyledi. Rusyalu ise düvel-i

müttefika ile baa çkamyacan anlam ve Kars’ istilâ ile

namus- askerîsini ikmâl eylemi olduundan Avusturyalu’nun
tekâlifini milletine kar medar- ma’zeret olmak üzere göstererek
bu tekâlifi kabûl etmekle mevadd- mezbure sulha esas itti-

haz olunarak teferruâtmn müzakeresine mübaeret olunmak
lâzmgelmitir.

Bir sene muharebe daha temdid olunsa daha faideli bir

musalâha akdi kabil olurdu. Binâenaleyh bidayet-i emrde ekser-i

vükelâ muharebe tarafdar olduu hâlde Reid Paa sulhün be-
kasna sa’y etmi iken bu kerre muharebenin temdidini isterdi.

Hattâ bir gün fakire ‘‘Ah bizde de tâb ve tâkat kalmad amma her

nasl olursa olsun bir sene daha muharebe mümted olsayd daha hayrl
bir musalâha akdi müyesser olurdu ,, dedi.

Ne çare ki Rusyalu Fransa imparatoruna müraca’at edip

musalâhanm ta’cili ann politikasna dahi muvafk olmala derhâl

sulha meyledivermi ve Ingilterelü her ne kadar muharebenin
imtidad arzusunda ise de ol vakit Devlet-i aliyye’nin umur-
politikyyesini idare eden Âli ve Fuad Faalar Fransa politikasna

merbut olmak hasebiyle Devlet-i aliyye dahi sulha temayül edi-

cek artk ngilterelü’ye söz dümedi. Bu cihetle hemen erâit-i

musalâha müzakeresine karar verildi. Fransalu’nun sulhü ta’cil

ve ngilterelü’nün aksini iltizam edilerine sebeb bu idi ki Fran-
sa’nn dâimi surette dört yüz bin asâkir-i berriyyesi olup lüzumu
kadar tertibat- harbiyyesi dahi mükemmel ve müheyya bulunurdu.

Binâenaleyh bidayet-i muharebede kuvvetli bulundu ve hayli an
ve öhret kazand. ngilterelü’nün dâimi surette kulland asa-

kir-i berriyyesi azdr ve tertibat- harbiyyesi müheyya deildir.

Lâkin paras çok ve anasr- harbiyyesi her devletten ziyade kuv-

vetlidir. Binâenaleyh bidayet-i muharebede Franszlara nisbetle

za’if görünüp gittikçe kuvvetleri tezayüd etmekte idi ve bu sene

Krontad tersanesini tahrib için yüz yirmi kt’a deniz tabyas

TezâkT-i Cevdet 5
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tâbir olunur zrhl vapur dubalar inasna baladlar. ngilizlerin

bu misillu fevkalâde âleme dehet verecek surette rû-nüma olan

tertibat- harbivyelerine nazaran gelecek yazn Bahr-i Baltk ta-

rafndan Rusyalu pek ziyade arp encam- kâr öhret-i harbiyye

ngilizlerde kalaca gelip göründü. Franszlarn ise bu sene

nukud ve mühimmatça bâz mertebe noksan mervi idi. Binâ-

enaleyh Fransz imparatoru ngilizlerin öyle fevkalâde tehiyyat-

harbiyyelerini istirkab ederek hazr öhret-i harbiyye Franszlarda

iken ie nihayet vermei kendi politikasna muvafk görmü idi.

te bu srada Rusyalu Franszlar celbe çalp Fransa ve Rusya
imparatorlar dahi biribirine yaklaarak nihayet ber-vech-i balâ

Avusturyalu’nun teklifi üzerine mevadd- esasiyye vaz’ ile müza-
kere-i maslahata karar verilmitir.

Zikr olunan mevadd- esasiyye Karadeniz’in bi-tarafl ve

Besarabya’dan bir mikdar arazinin Rusyalu yedinden nez’iyle

Rusya’nn Tuna nehrinden teb’îd edilmesi ve Rusyalu’nun Eflak

ve Bodan üzerinde olan hakk- nezaretten vazgeçmesi ve uhud-
sabka iktizasmca Memalik-i mahruse üzerine olan iddialardan

keff-i yed etmesi hususlardr. Mevadd- musalaha müzakeresi

için Paris’te bir konferans akdine beyn’ed-düvel karar verilmi

olmasiyle ibu yetmi iki senesi cumadelâhiresinin yirmi beinci

cumartesi günü Sadrâzam Âli Paa murahhas olarak konfe-

ransa me’mur olmala yemv-i hareketinden avdetine kadar

Kbrsh Mehmed Paa Sadaret-i uzmâ kaymakamlna nasb ve

ta’yin buyuruldu.

Âli Paa’nm Avrupa canibine azimetinde yerine Hariciye

nazr Fuad Paa’nm kaymakaml ummur- tabi’îyyeden iken

bu esnada Islahat Ferman unvaniyle teba’a-i gayr-i müslimeye

bâz imtiyazat itasn hâvi bir kt’a ferman hazrlanm olduun-
dan ehl-i slâm nazarnda siper-i lâ’ret olabilecek bir zatn ma-
kam- icrada bulunmas lâzime-i hâlden görülmekle Kbrsl
Mehmed Paa’mn Sadaret kaymakamlna getirilmesi lâzm-
gelmitir. Bu bahsin tafsilât dier tezkire-i sena-verîde serd-ü

itya olunmak musammemdir. Bâkî emr-ü irade.

Fî 8 Cumadelulâ sene 1295
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TEZKRE N. 10

Bin iki yüz yetmi iki senesi içinde en ziyade ehemmiyetle
mevzu’- bahs ve müzakere olan mevaddan biri teba’a-i gayr-i
müslimenin imtiyazat mes’elesi idi. Bu hususa dâir akdemce
bâz vükelâ ve süferay-i ecnebiyyeden mürekkeb bir muhtelit
komisyon olup bunda eyhülislâm Arif Efendi dahi dahil idi.

Bu komisyonda verilen kararlar zabt olunarak ana göre bir fer-

man- âlî kaleme alnm idi ki Islahat Fermam dediimiz fermandr.

Bu Ferman- âlî'nin ilânndan mukaddem ötedenberi ferman-
âlîlere dere olunagelen elkab ve unvanlarn tebdiliyle îcab-
vakt-ü hâle enseb unvanlar vaz’-u ihdas olunmas için Hariciye
nazr Fuad Paa ve Beylikçi Afif [Bey] ile fakirden mürekkeb
bir komisyon tekil klnm ve hattâ bir def’a akd olunmu iken
Kars’n istilâs haberi varid olarak bu i ta’ahhur etmi idi. Fuad
Paa her hususta ihtira’at ve ihdasat sever bir zat olmala fer-

manlarn elkabm dahi tebdile merak etmi idi. Hâlbuki Islahat

Ferman’mn îlân ehl-i islâma ziyade dokunacandan bu sra
fermanlarn tebdil-i elkabiyle dahi uramak münasib deil idi.

Binâenaleyh bundan feragat olundu.

Islahat Fermam okunacak deyu birkaç gündenberi intizar

olunuyordu. Gumadelâhirenin dördüncü sal günü okunacak
deyu iidildi. Ol gün ise Sadnâzam Paris’e azimet etti. Ferman’m
kraâtini Kaymakam Paa'ya brakt.

Cumadelâhirenin on birinci pazartesi günü mev’ud ve
muntazar olan Ferman- âlî Kaymakam Kbrsl Mehmed
Paa huzurunda okundu. B’il-cümle vükelâ ve âzay-i mecalis ve
b’il-fiil mansb ve me’muriyetlerde bulunan ulema ile beraber
Patrikler ve Haham-ba ve Metropolidler ve rum milleti mu’-
teberanmdan bâzlar hazr bulundu. Ma’zulinden kimesne med’û
deil idi. Ol gün hava fevkalâde puslu idi. Zekiye Sultan dahi
vefat etmi idi. Binâenaleyh Ferman’m krâati biraz ta’ahhur eyledi.

Bu Ferman’m hükmünce teba’a-i müslime ve gayr-i müslime
kâffe-i hukukta müsavi olmak lâzmgeldi. Bu ise ehl-i islâma pek
ziyade dokundu. Mukaddema musalâhaya esas ittihaz edilmi
olan mevadd-i erba’adan birisi hrstiyanlarm imtiyazat mes’elesi

olup ancak istiklâl-i hükümete dokunulmamak art ile mukayyed
idi. imdi ise imtiyaz bahsi geri kald, b’il-cümle hukuk- hükû-
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mette teba’a-i gayr-i müslime ehl-i slâm ile müsavi add olunu-

verdi. Ehl-i islâmdan birçou “Âbâ ve ecdadmzn kaniyle kazanl-

m olan hukuk- mukaddese-i milliyyemizi bugün ga’ib ettik. Millet-i

islâmiyye millet-i hâkime iken böyle bir mukaddes haktan mahrum kald.

Ehl-i slama bu bir alayacak ve' matem edecek gündür

„

deyu söylen-

mee baladlar.

Teba’a-i gayr-i müslime ise ol gün raiyyet silkinden çkp
millet-i hâkime ile tesavi kazanm olduklarndan anlarca bir

yevm-i meserret idi. Lâkin patriklerin ve âir rüesay-i ruhaniyye-

nin tavzifleri Ferman’da münderic olduundan anlar dahi honud

olamadlar ve bir de ötedenberi Devlet-i aliyye’de ehl-i islâm-

dan sonra ramlar ve ba’dehu ermeniler ve ba’dehu yahudiler

derece derece mu’ teber olduklar hâlde bu kerre cümlesi bir

raddede tutulacaklarndan ramlarn bâzlar “
Devlet bizi yahu-

dilerle beraber etti. Biz slâm’n tefevvukuna râzi idik,, deyu itiraz

eylediler. Binâenaleyh ol gün hava nasl puslu ise arz-odasmda

Ferman okunur iken hazr olanlardan ekseri abûs’ül-vech idi.

Ancak bizim ziyy-i islâmda bulunan birtakm alafranga çelebi-

lerin yüzlerinde eser-i beaet görülüyordu ve bu makulelerden

birtakm yâdgârlar dahi “Teba'a-i gayr-i müslime ehl-i slâm içine

yaylp mahalleler mahlut olcak emlâkimizin fiât terakki ve medeniyet

tevessü ’ eder,, dedikleri ve bu veçhile izhar- memnuniyyet ettikleri

iidildi ve görüldü. Her vakit ferman ya hatt- hümayun okun-

duktan sonra dua etmek âdet olup ez-kaaîm öe’avî memur-

lar içinde du’âc namiyle bir me’mur bulunurdu ve bu du’â-

clar cahil adamlar olup ne dediklerini bilmedikleri hâlde âdet

yerini bulmak üzere Bâbiâli’de hatt- hümayun krâati akibinde

du’âc bulunan ahs bir du’â ederdi. Hüsrev Paa’nn sadaretine

dâir olan hatt- hümayun okunduktan sonra De’âvi nazr
du’âcs Hüsrev Paa’ya du’â ederken “ Rabbim kahhar ismiyle

kahr etsin,, demi idi.

Binâenaleyh bu vazife de’âvi çavularnn elinden alnm
ve oldukça du’â etmei bilir bir zatn Bâbâli du’acs ta’yiniyle

led’el-îcab celb ile du’â ettirilmek usûl ittihaz olunmu ve binâ-

enaleyh bu esnada Osmaniye Câmi-i erifi hatibi Bâbâli du’â-

cs bulunmu idi. Sadaret tebeddüllerinde celb ile hatt-i hüma-

yun okunduktan sonra o dahi bir muhtasar du’â ederdi. Islahat

Fermam teba’a-i gayr-i müslimenin ehl-i slâm ile müsavatna
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dâir olmala bunda ber-mu’tad du’â edilmek münasebet alm-
yacamdan Hariciye nazr Fuad Paa Hatîb Efendi’nin celb

olunmamasn tenbih etmiti. Lâkin eyhülislâm Ârif Efendi’nin

bundan haberi olmad cihetle bu kerre Islahat Ferman!mn
kra’ati akabinde “Du’âct Efendi nerede,, deyu sordu. Terifatç

Nazif Efendi “ Yok gelmedi,, deyu cevab verdi. Meclis-i maârif

azâsmdan Ârif Efendi metropolidlerin arkasnda duruyordu.

eyhülislâm Efendi’nin naslsa gözüne ilimi “
Gel Ârif Efendi du’â

et„ dedi. Ârif Efendi ise urada burada vâ’izlik etmekle ömür
geçirmi bir zat olduu hâlde fi’l-asl Mabeyn-i hümayun Ba-
kâtibi Hakk Beyefendi’nin hocas olmak takribiyle Meclis-i ma-
ârif âzalma me’mur edilmiidi. Vâ’z kliyle Meclis-i maârife

devam eder ve cer için bâz vükelâ konaklarna dahi gider idi.

Bu kerre eyhülislâm Efendi tarafndan du’â emr olunmala he-

men metropolidan ve papasan saffm yarp geçerek meydana çkt.

jl JU-I J,l hJL- J Jl js-'y

I

j J jJ-l J

b

gibi kürsîlerde okuna gelen fkarat mütemil bir du’â okudu.

Rüesay-i ruhaniyye bozuldu. Meclise bir soukluk geldi. Hattâ
Serasker Rüdi Paa mahremane rüfekasma dedi ki “Bir adam
gece saat dokuza kadar megul olarak bir uzun lâyiha kaleme alp da

tamam ettikten sonra üzerine rh dökeyim derken yanllkla mürekkeb
t ~ 7,l „ „ .. /. /_ i... b ~ . ...tvnxuöuu luc{j aont/cn vu ruau UHMguu tcuu cvouu-c nuou mu jut ut mu-

te’essir olursa bu Ferman’n akabinde bu du’ânn okunuu dahi öyle old.u„.

Ferman okunduktan sonra hocalardan biri namaz klarken

Mehmed Paa-zade ma’hud Sa’id Bey “Ne klyorsun Hoca Efendi.

Ferman okundu görmedin mi. Teba’a-i gayr-i müslime ile beraber ola-

caz,, dedii Kaymakam Paa’ya ihbar olunmala pür-hiddet

olarak Sa’id Bey’i huzuruna celb ile “Senin azn yrtarm,, deyu

tekdir ve ihâfe ettikte ayana kapanp isti’fay-i kusur ettikten

baka Kaymakam Paa’nm kayni olan Besim Bey’in konana
varp tevbe ve istifar ederek sakal brakm idi.

Elhâsl bu Islahat Ferman!ndan dolay millet-i islâmiyye dil-gîr

olarak vükelây-i hazray fasl ve mezemmet eder oldular. Hattâ

bu Ferman’m mazbatasn Hariciye müstear Safvet Efendi’nin

temhir eylemedii iidilmekle beyn’en-nâs memduh oldu ve eyh-
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ülislâm Arif Efendi mevadd- mündericesini terviç eylemi ol-

duundan enzar- enamda makduh oldu. “Eer iin içinde Reid
Paa ile eyhülislâm- sabk Arif Hikmet Bey bulunsayd böyle

olmazd. Tekâlifin bâz mertebe tebdili kabil olurdu „ deyu beyn-

en-nâs söylenmee balad. Vükelây-i hazra bu veçhile ehl-i

slâm arasnda melûm ve mezmum oldular ise de ecnebiler ara-

snda memduh oldular ve bu tarikle Reid Paa’ya galebe çal-

dlar. Hattâ ngiliz ve Fransz ve Avusturya elçileri “Vükelây-i

salife her hususta tas’ib-i maslahat ederlerdi. te vükelây-i hâzra matlub

ve me’mulümüzün öte tarafna geçtiler,, demi olduklar iidildi ve

Fransz elçisi
“
Devlet-i aliyye’nin bu kadar feda-kârlk edeceini me’mûl

etmez idik. Canning ne dediyse vükelây-i Devlet-i aliyye kabûl etti. Eer
biraz dayanlm olsayd ben bâz mertebe kendilerine yardm ederdim,,

dedii mesmû’ oldu. Fransz elçisinin bundan murad millet-i

islâmiyyenin gayz-u kinini bütün bütün ngiliz elçisinin üzerine

yükletmek idi. Çünki Canning ötedenberi Devlet-i aliyye’nin

hrstiyan teba’as hakknda bâz imtiyazat istihsâl edip de anlar

ngiltere tarafna celb ve imâle etmek isterdi. Bu kerre komis-

yonda âire önayak oldu ve pek çok senelerdenberi çalt hu-

susat ma’ a-ziyâdetin husule getirdi. Lâkin ötedenberi millet-i

islâmiyye ngilizlere mâil iken bu mes’eleden dolay ehl-i islâmm

bu meyl-ü mahabbetine halel geldi. Franszlarn arzusu dahi

bu olduundan Fransz elçisi ber-vech-i bâlâ bu babda Cann-

ing’in ileri gittiini iâ’a ile ehl-i islâmm Ingilizler hakknda

olan meyl-ü mahabbetini izale etmek isterdi. Rusya tarafdar

olanlar ise dâima buna sa’y ederdi.

Reid Paa dahi vükelây-i hazirann bu icrâât atranc-

diplomaside kendi aleyhine bir mansûbe olduunu teffatun

etmekle icrâat- vâki’ann mehazirini meydana koyup erbab-

basiretin nazar- dikkatini celb ve rakibleri hakknda 1 ehl-i islâ-

mm teveccüh ve emniyetini selb etmekte idi.

înkilâb- hâl ve zaman hasebiyle Devlet-i aliyye’nin mes-

lek-i kadîmini tebdil ve teba’a-i gayr-i müslime hakknda câri

olan muâmelesini ta’dil etmesi eerçi lâzme-i umurdan olup Reid
Paa dahi bunu münkir deil idi ve mukaddem ve muahhar

1 Metinde evvelâ alçyhinde denilmi, sonra bu. kelime çizilmeden

üstüne mor mürekkeple hakknda yazlmtr.



TEZÂKR-Î CEVDET 71

his ettirmiyerek bu yolda hayli ileri gitmi idi. Bundan sonra

dahi o yolda giderek b’it-tedrîc slahat ve ta’dilât- lâzmenin
icrasn isterdi. Âli ve Fuad Paalar ise b’it-tedrîc icra olunabi-

lecek mevadd def’aten mevki’-i icraya koymalariyle enzar- ehl-i

islâmda mazhar- nefrin oldular.

Islahat Ferman- âlîsi led’el-mutalâa ma’lûm olur ki münde-
ricatnm ekseri salâtin-i izam tarafndan teba’a-i gayr-i müsli-

meye ihsan buyrulmu müsa’adattan ibaret olup ancak vükelây-i

hazra AvrupalIlara cemile olmak üzere anlar yeni verilmi im-
tiyazat srasnda der-miyan etmilerdir. Bâzlar dahi mübhem
surette yazlarak AvrupalIlara bir veçhile ve ehl-i islâma dier
veçhile tefsir ederlerdi. Ez-cümle ehl-i islâmdan bâzlar Fuad
Paa’ya “Bu Ferman'n hükmünce bundan sonra re'ayadan dahi vükelâ

olmak lâzmgelecek,, demeleri üzerine Fuad Paa “Re’ayadan vükelâ

ve vüzera olmak öyle dursun Meclis-i valâ âzas bile olamyacaklanna

Ferman'm bir yerinde delil vardr ki hîn-i hâcette hrstiyan teba’adan

bâzlar meclise celble müzakereye idhâl olunacaklar maddesidir. te bu

madde anlarn âzalklanna sed olmak üzere Ferman'a dere edilmitir,,

deyu cevab verdi. Reid Paa ise tek durmayp bu Ferman'm
mevadd- mündericesini mevzu’- bahs ederek bâz züvvara ha-

kayk ve dekaykm tefsir ve izah eylerdi. Hattâ eyhülislâm Ârif

[Efendi] “Bu esnada bâ-ferman- âlî ner olunan mevadda zararl birey

yoktur. Halk dahi bunu hüsn-i kabûl etti. Bâz itiraz edenler var ise

de anlar dahi ma J

zuiin-i vükelâ olmala bâzlann muhakemeye mecbur

olacaz,, demi olduu Reid Paa’mn sem’ine vasl oldukta bunu
kendisine ta’riz ve ihafe mânasna hami etmekle bâz ta’rizat

hâvi tebligat ile fakiri Efendi-i müarüniylehe gönderdi. Varp
tâ’limatm veçhile dedim ki “Reid Paa mahsus ellerinizi öper. it-
mi ki vükelây- fihamdan bâzlar ‘Bu Ferman'da muzr birey yoktur.

Halk da bunu hüsn-i kabûl etti. Bâz itiraz edenler var ise de anlar da

ma'zulin-i vükelâdr. Bâzlann muhakemeye çekmee mecbur olacaz,

der imi Reid Paa diyor ki ‘âir ma'zulin ne demiler ve muhake-

meden çekinirlermi çekinmezlermi bilmem. Ben buna itiraz etmedim

desem yalan söylemi olurum. Fakat itirazm Ferman'm umumuna deil

bâz mevaddnadr ve itiraz etmee dahi hakkm vardr. £ira bu kadar

sene Devlet-i aliyye hidmetinde bulunmuum. Benim de bu Devlet'te his-

sem vardr ve bunun için muhakemeye dâvet olunursam kemâl-i mem-
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nuniyyetle giderim. Hazr söyliceceim bâz mevadd izah eylemi olurum.

at-i devletlerinin umur- er’iyyede maharet-i kâmilesi vardr. Benim de

o kadar umur- politikyyede maharetim vardr deyu da’vâ etmem. Lâkin

bu kadar sene hidemat- seniyyede kullanldm. Devlet ve Milletimin ve

Padiahmn an-u istiklâline ve eref-ii haysiyetine dokunup dokunm-

yacak maddeleri fark ve temyize iktidarm vardr. Hnstiyanlar birey

yapmam iken bu kadar imtiyazata nâil olduklar halde ben bu Millet'’ten

ve Devlet-i aliyye’nin bunca senelik vükelâsndan bulunduum halde ef-

kârm serbest söyliyecek kadar imtiyazm olmasnm,, deyu takrir

ve tebli eyledim.

eyhülislâm Efendi buna cevaben “Paa hazretlerinin umur-

politikyyede mahareti cümlenin müsellemidir. O da’vâ etmez ise de biz bunu

da’vâ eyleriz. O bu Devlet’ te fetvâ emini gibidir. Her mükili andan suâl

ederiz. Hattâ Menikof 1
’un mükâlemesinde anlar mâ’zûl idiler. Ben o

vakit dahi itibah ettiim maddeleri gidip kendisinden suâl etmitim ve

bu hususta itiraza dahi haklan vardr. Bâz muzr mevadda vukuflarnda,

eerçi vükelâdan birinin konana gitmek anlarna göre tenezzüldür.

Lâkin vükelâdan kangsn ister ise celb ile ihtar etmeleri lâzmedendir

ve bu surette ‘Reid Paa yalsnda oturup da yine Devlet umuruna mü-

dahale ediyor
,

diyenlere ihtida muârz olacak benim. Anlar vukuflu

ve bu Devlefte akran münkariz olmu bir zattr. Ben anlar pek büyük

bilirim. Fakat âire haber göndermeyip te bana haber göndermekte sebep

nedir,, dedikte “Sadnâzam bulunmad vakit eyhülislâmlar merci

’

vam ile “Ben bu lâkrdy vükelâdan iitmedim ve beyinlerinde dahi

böyle bir söz olduunu duymadm, fira anlar meclisten meclise görüyorum.

Bana gelip gittikleri yoktur ve Paa hazretlerinin aleyhinde öyle bir söz

söyliyecek olsalar bana emniyet edemezler. Fakat cay-i itiraz olan mad-

deler nereleridir,, dedikte “Oralarn bana beyan etmedi,, deyu sözü

ksa kestim. Ba’dehu yine kelâma devam ile “Bunlar hep fena

eylerdir. Lâkin ne çare mukaddema on iki sene evvel mürted maddesine

karar verildikte Frenk donanmas burada yok idi. imdi donanmalarndan

baka ngiliz ordusu Üsküdar’da ve Fransz ordusu Maslak’ dadr. Ne
yapalm ol vakit verilen karar üzere madde-i ma’hîme ki te’hir-i kati ile

te’vil olunmu idi. Bu kene ta’mim olundu ve Ferman’ da olan eyler yeni

deildir. Yeni bir iki madde vardr. Vâka ben mecliste bâz sözler söy-

1 Bu isim metinde _j eklindedir.
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lemi idim. Lâkin muhakeme lâkrds olmad. öyle ki selefim Beyefendi

Güzelolu Artin'e ‘Sizlere de rütbe verilecek imi. Sen de bu tarikin ada-

msn. Efendi hazretlerine söyle sana da bir rütbe-i saniyye mütemayizi

alsn, demi. O dahi gayet ahmak ve kaba bir ermeni olduundan gelip

mektubî ve kethüdamza bunu nakl ile rütbe iltimas eylemi. Bu maddeden

gayet mahzun ve mükedder oldum. Bu maddeleri izah ediniz halkn

ta'rizatndan kurtulalm dedim. Toksa muhakeme lakrds olmad,, deyu
hatm-i kelâm eyledi.

Dönüp Reid Paa yanma geldim. eyhülislâm Efendi’nin

ifadatn kendisine beyan ettim. eyhülislâm Efendi’den öyle bir

ey sâdr olmad anlald “
Lâkin o biçarenin dahi mugfel olduu

ma’lûm oldu ki mevaddn izahiyle îtirazatn def'olunaca zu’munda

bulunuyor. Fakat izah olunsun dediinde hakk var. Kâki bunda srar

etse ve ol mevadd izah ettirse de herkes itibahtan kurtulsa. Ben d.e â-
irleriyle beraber mu’teriz iken mukir olurduk,, dedikte Vefik Efendi

yannda idi.
“Bu EJendi'nin bana bir gelecek var. Eer daha bir iki

mecliste izah olunsun derse azli lâzmgelir,, dedi. Hande-i istihza ile

bahse hitam verildi.

Ferman- mezkûrun mevadd- mündericesi üzerine bahse

girisek pek uzar. Andan sarf- nazar edelim. ayed ki bâz mevad
üzerine izahat istenilirse verebilirim. imdi tatvil-i kelâma hâcet

yoktur. Fakat bunun suret-i tanzimi hakknda Reid Paa’dan
mesmû’ olan bir itiraz ber-vech-i âti beyan edeyim. öyle ki

haberatta yalnz hrstiya reâyay-i Devlet-i aliyye’nin imtiya-

zat- diniyyesi mezkûr olup bunun dahi ahde idhâl olunmamas
hususunda Reid Paa tarafndan srar olunmu idi. Bu kerre

sulha esas ittihaz olunan mevaddn dördüncüsü hukuk- poli-

tikyye dahi ilâve olunmutur ve Dersaâdet’te düvel-i selâse sü-

ferasiyle resmî meclisler akd olunarak Kalimaki 1 Bey karar-

müzakerat zabt ile mazbata yaplp bu ise umur- dahiliyyeye

müte’allik olmasiyle emsalsiz bir müzakeredir ve eerçi mukad-
demleri dahi süfera bâz eyler söyler ve bâz iler yaptrrlard.

Ancak kâffesi min gayr-i resmin olup resmî surette birev vuku’

bulmazd ve mevadd- esasiyye-i mezkûre Devlet-i aliyye’ye arz

1 Bu âile isminin garp eserlerinde imlâs Ca.llima.que ve Callimachi

eklinde olup, onu bizim Kallimaki yazmamz daha doru olur.
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olunmadan Rusyalu’ya arz ile kabul ettirildikten sonra Devlet-i

aliyye’ye arz olundukta u hukuk- politikyye üzerine bir pro-

testo olunmak lâzmeden '

idi deyu Reid Paa tarafndan
itiraz olunmu idi.

Elhasl bir Islahat Ferman’nm tanzimi icab- hâl ve zama-
neden olup bunu Reid Paa ve âir erbab- politika tasdik

etmekte olduklar hâlde bâz mevadd- mündericesinin ta’dili

mümkin iken vükelây-i hâzra avrupallara ho görünmek için

bol doradlar ve tedricen vakt-u zaman ile yaplacak eyleri

def’aten ilân ettiler. Fakat enzar- islâmiyanda su’ -i te’sirini

izale için bâz mevadd- mübhemesini maksadn hilâf olarak

tefsir ediyorlar ve bu yolda biribirini dahi aldatyorlar deyu
ma’zulin-i vükelâ tarafndan hedef-i itiraz olmakda idiler.

bu mevadd- mündericenin tedidine sebeb Canning olup

ann böyle ileri gitmesine sebeb dahi vükelâya dil-gîr olmas idi.

Çünki Reid Paa’nm azli ve ba’dehu Mehmed Ali Paa’nn mey-
dana çkarlmas hasebiyle hey’ete gücenmi idi ve mevadd-
mezkûrenin en ar teba’a-i gayr-i müslimenin hukuk- politi-

kyyede müsavatlar maddesi idi ki vezaif-i teba’iyyetin en ar
olan vazife-i askeriyyeyi icra etmedikleri hâlde hukuk- politik-

yyede müsavatlar bir emr-i garibdir ve Ferman eerçi Devlet-i

aliyye tarafndan verilmi bâz müsâadattan ibaret görünüyor ise

de ahde idhâl olunmala hukuk- ahdiyye idâdma girmitir.

öyle ki Paris kcnferansnda dlxvsl_ sâ’rs îîiuru^1
h. u,r

rafndan Feman- mezkûrun ahde idhali taleb olunup Âli Paa
ise buna muvafakat edemiyerek keyfiyeti Dersaâdet’e arz ve inha
ettikte

“
Devlet-i aliyye öyle bir ferman sdar etti

,
düvel-i âire dahi

taksin eyledi, tâbirinin dere olunmasna rza gösterip zeylinde dahi Devlet-i

aliyye’nin umur- dahiliyyesine müdahale olunmamas fkras dere olun-

mala vükelâ bununla müteselli iseler de bu iki fkra m.ezc olunduu hâlde

icraatn müfredatna müdahale olunmamak mânas çkar. Toksa umumi-
yeti hukuk- Avrupa’dan oldu,, deyu Reid Paa tarafndan izah-
mes’ele edilmitir.

Elhasl mücadele hrstiyan teba’anm hukuk- mezhebiyye ve
adliyyesi üzerine cereyan edegelmiken hukuk- politikyye dahi
ilâve ile def’ -i husumet olunmutur.

Bu esnada Canning Reid Paa ile mülâkat ettikte “ Sul-

tan Abdülmecid hazretleri beni çarp da düvel-i Avrupa bize bu
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mevadd taahhüd ettirterek bamz belâya urattlar. Sen de burada bu

kadar senelik elçisin
,
deyu takaza etse bir cevabm var. Derim ki senin

Sadrâzamm Ali Paa bunlara dâir Dersaâdet’te akd olunan konferansta

elini gösüne koyup Devlet-i aliyye’nin yaamas bu mevaddm icrasna

menuüur diyerek bunlarn muhassenatn beyan elli. Eer dahilî mükilâl

olsa orasn anlar daha âlâ bilir. Biz haricden lâykiyle göremeyiz„ di-

yerek Reid Paa’ya beyanu ma’zeret eylemitir.

Reid Paa’mn bu hususa dâir Mabeyn-i hümayun’ a takdim

eylemi olduu tezkiresiyle melfufu olan lâyihas izah- maddeye
medar olacandan suretleri burada îrad olunur.

Reid Paa’nm Mabeyn-i hümayun Bakitabetine yazm ol-

duu tezkiresinin suretidir 1
:

Der-dest olan mesalih-i dakykadan dolay bâz keyfiyyat ve mutalâ-

at havi kaleme alnan lâyiha manzur- dekayk-neur- hazret-i Padiah
buyurulmak için takdim klnd. Lâyiha-i mezkûrenin bâz fkarat zevat-

müstahdemeden bâzlarnn itham suretinde gibi görünür ise de Huda

alimdir ki hiç kimse hakknda garezim ve kendimce dahi sermaye-i ha-

yatm olan tevecciihat- celile-i cenab- veliyy- ni’metin bekasndan gayri

emelim olmayp fakat can-u cihandan akdem bildiim Padiahmz Efen-

dimize ve Devlet-i aliyye’lerine ve vatan ve millete muzr olacak eyleri

tecviz edenler peder ve birader ve evlâdm dahi olsalar UllâKil-hamd

hilkat-i zatiyyemde bulunan sadakatim cihetiyle yine doruyu söylemekten

geri duramyacama ve veliyy-i ni’met-i bi-minnetimiz ehenah- melek-

haslet Efendimize ve vatan ve millete menfa' atli zannettiim keyfiyyal

dahi arz ve beyan etmeklii fariza-i zimmet-i nkkyyet bildiime mebni

lâyiha-i merhumeye bâz hususat dere olunmu olmala bu suret el-hâletü-

hazihi bulunduum hâl ve mevki ’ iktizasmca bir bi-edebane harekete

cesaret rengini alaca cihetle ayan- tevbih olacam dahi mu'terif isem

de niyyat- sadkan hasebiyle afv-i âlîye mazhariyyetim hususunda ümid-i

kemteranem dahi pek kavî bulunmala hakk- bendegânemde her ne türlü

muâm.ele buyurulsa pek büyük ni met ve inayet bilinecei ve çünki lâyiha-i

mezkûre me' alinden müstefad olaca veçhile fat-i valây-i vekâlet-pena-

1 Bu tezkire ile onu tâkib eden lâyiha eski harflerle müteaddit defa-

lar intiar etmitir. Meselâ bk. : Reid Pasa merhumun bâz âsâr- siyasyyed

kütüphane-i Ebüzziya, stanbul, 1305, s. 10 73 v. d. 53 v. d. ;
kezâ bk.

:

Ebüzziya Tevfik, Nümune- Edebiyyat- Osmaniyye, temsil-i sâdis, stanbul.

1330, s. 175 v. d., 163 v. d.
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hinin bu taraftar kabl’el-hareke vâki ’ olan suâllerine lâzm gelecek cevablar

verip bâz mesmu’attan dolay istenilir ise muhâkemeye hazr ve âmâde
olduumu dahi canib-i cenab- fetva-penahîye ihbar eylediimden ve bu

kene dahi lâyiha-i mezkûre ile her hâli ve zihn-i kasrmce bâz mutala’at-

sehîfeyi dahi min-gayri-haddin atebe-i ulyây- hazret-i veliyy-i ni’mete

beyan ve i’ara mütecasir olduumdan artk bende-i bi-riyalarnn bundan

sonra ittihaz edeceim usûl ve meslek ayed muhâkemeye dâvet olunduum
hâlde gidip her hususun dorusunu söylemek üzere ma’ ada vakitlerde ilti-

zam- sükût etmekten ve hiçbir eye karmamaktan ibaret olacak ise de

mücerred kendi cürm-ü günah ve tali’-i siyahm iktizasnca ekseriya si-

ham- müfteriyata hedef olageldiime ve der-dest bulunan eylere taraf-

çakeranemden itiraz vuku’u ayi’asiyle hakk- kemteranemde elçilerin

tedid-i efkârna çallmakta olmas dahi muhtemelât- kaviyyeden bulun-

duuna nazaran bu yolda zuhur edebilecek kyl-ü kaller bilâhire veliyy-i

ni’metimin rahatszlklarn ve bu cihetle bu abd-i memlûkün dahi Huda-
nekerde h.üsn-i nazar- merhamet-eser-i cenab-i ehriyarîden dümekliimi
intaç edebilmesi vâhimesi bende-i kemîrelerine hatr-hra olmakta ol-

masiyle imdiden havas lâtifçe bir mahalle gidip ikamet etmekliime

em,r-üferman~ cenab- Tac-darî miitaallik buyurulur ise icray-i muktezay-i

münifine müsara’at olunaca rehîn-i ilm-i samileri buyuruldukta ol babda.

Paris’te akd olunan yetmi iki senesi muâhedesi ve teba’a-i

gayr-i müslimeye ita klman mtiyaz Ferman hakknda bâz
tirazat bâ,vi Reid Paa tarafmrlan îsb tezkireye rnelfnk olarak

Mabeyn-i hiimayun’a takdim olunan lâyihann suretidir :

fat-i valây- hazret-i sadaret-penahî bu taraftan hareket etmezden

evvel kendilerine Fransa sefirinin balosunda tesadüf olunduundan esnay-i

sohbette hrstiyan teba’aya dâir yaplacak eylerin bir an akdem icras

takdirinde bu hususun muahedeye dahil, olmaktan kurtulaca süferay-i

selâse tarafndan va’d olunduunu hikâye ile bu babda mutalâa-i çake-

ranemi istifsar buyurduklarna binâen madam, ki erâit-i sulhiyyeni

dördüncü maddesi hrstiyanlar üzerine olup bunda ise imdiye kadar

hiçbir varaka-i resmiyyede görülmeyen hukuk- politikyye tâbiri ki ehl-i

slam ile hrstiyan teba’ay her hususta müsavat- kâmile haline koyacak

bir sözdür bu dahi münderic iken taraf- Devlet-i aliyye’den red oluna-

madndan. baka mevadd.- hamsenin esas ittihaz olunacana dâir Vi-

yana da mün’akid olacak protokolü imza etmee Saltanat-i seniyye mas-
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lahat-güzannn me’zun olduu dahi gazetelerde görülmü olduundan ve

protokol dahi ahd kuvvetinde bulunduundan bunun için aceba muahedeye

girmekten kurtulabilir mi suâline mahal olmayp imdiden girmi nazariyle

baklmak lâzmgelecei ve ez-cümle Paris’i teriflerinde beyri ed-düvel mu-

karrer olduu üzere mevadd- esasiyye imza olunacak olduu halde birinci

ve ikinci ve üçüncü maddeler zikr olunduktan sonra arada dördüncüyü

brakp da beinciye geçilmesine devletlerin raz olacaklarn akl kesmedii

velhasl süferanm va’dlerine mebni devletlerin edecei müsâade olsa olsa

çünki bu imtiyazat ya bir hatt- hümayun ve yahud ferman- âli ile ilân

olunacandan ann ahkâm- mündericesini muâhede-i umumîyyeye lâfz be-

lâfz geçirilmiyerek meselâ mevadd- esasiyyenin dördüncü maddesinde mezkûr

olduu veçhile hrstiyan teba’ann imtiyazat- mezhebiyye ve hukuk- po-

litikyyesini Devlet-i aliyye falan tarihte ner buyurduu hatt- hümayun

veya ferman- âlî ile icra ve te’min buyurmu olduundan artk bunlarn

mevzu- bahs olmasna hacet kalmyarak yalnz zikr ile iktifa olunmutur

yollu birfkra ilâve etmek istiyecekleri mhtemelât- kaviyyeden olup bunun

icras takdirinde ise imtiyazat mutazarnmin olan hatt-i hümayun veya

ferman- âlî ahidnamenin eczasndan ma’ dud olarak ite bununla devletlere

bir hakk- nezaret verilmi ve bu suretle Saltanat- seniyye'nin istiklâl-i

âlîsi ihlâl edilmi olaca ve emr-ü ferman- hazret-i Padiahî muta’allik

buyurulduu hâlde konferanslara gitmee ihtidadan meyl-i çakeranen var

iken maslahatn kesb ettii reng-ü revie göre bu mahzurdan kurtarlmas

imkânsz görünüp böyle bir madde-i muzrraya vaz’- yed etmekten dahi

S'V0 '" &IIUU UtAOOO/LLUAgU dolay

memnuniyetim ber-kemâl bulunduu cevablann vermi idim ve mütea-

kiben münteir olan Ferman- âlî’nin suret-i matbuasn kraat eylediimde

gerek maslahatn mebde’ ve müntehasnda ve gerek suret-i icrasnda Dev-

let-i aliyye’ nin istiklâl ve anna rahne ve zihinlere hade verecek eyler

gördüümden bâz zevat ile buna dâir musahabet esnasnda hasb’ es-sadâka

dayanamyarak te’essüfümü izhardan geri duramam idim. Bilmem bu

misillu sözler bazlarnn politikasna dokunduundan mdr nedir “Yap-

tmz nizamat- haseneye bâz ma’zûl vükelâ tarafndan îtiraz vuku

’

buluyor. Artk bunlar muhakemeye çekmedikçe biz rahat edemiyeceiz,,

yollu kelimat tefevvüh olunduunu iitmi olduumdan âir ma’zulînin

akvâl ve harekât bileceim ey deil ise de kendimce wmhakem.eye hazr

olduumu taraf- valây-i fetva-penahîye ihbar ettiim cihetle eer muha-

kemeye dâvet ederler ise Saltanat- seniyye’nin istiklâl-i âlîsine dokunan ve
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hususiyle Padiahmz Efendimize borçlu' olduumuz sadakate münafi
görünen eyleri beyan ve isbat etmeklikte tereddüd etmiyeceim der-kâr olup

herbir hali atebe-i ulyay-i Padiahî’ye arz etmeklik dahi vezaif-i ubûdiy-

yetin en akdemi olmala ve bu âciz gibi emelsiz bir bendenin böyle bir

hareketine baka türlü mâna verilemiyecei dahi bedihiyattan bulunmala
u veçhile beyan- hâle ibtidar olunur ki bâlâda mezkûr olduu üzere ihtida

erâit-i sulhiyyenin dördüncü maddesinde hukuk- politikyye lâfz görüldüü
gibi protesto olunmyarak kabûlü mü’ir olan sükût muamelesi gösteril-

mesi ve saniyen tedkik- maslahat olunmakszn Viyana’ da mün’akid olan

protokol için Deulet-i aliyye maslahat-güzarma me’zuniyet verilmesi ve

salisen Saltanat- seniyyenin srf umur- dahiliyyesinden olan nizamat için

burada süfera ile konferanslara girilerek mazbata bile tutturulmas Devlet-i

aliyyenin istiklâl-i âlîsini ve hukuk- hükûmet-i seniyyesini tehlükeye bra-
kacak surette politikaca pek büyük hatalar olarak ibu Ferman- âlî her

nasl ibare ile olursa olsun muâhedede mezkûr olacak olursa artk buras
ma’az-allahu ta’alâ mukaseme-i hükümet demek olaca cihetle Saltanat-

seniyyenin u muharebede ettii fedakârlklar ve çektii meakkatler ve

Düvel-i müttefikann dahi sarf ettii mesa’i ve himmetler baya bi-semere

kalacaktr ve devletlerin muhafaza-i istiklâl hakknda olan da’valann
bu fiil nakz edecei cihetle bu dahi lâfz- bi-m’ana gibi görünecektir ve

Karadeniz’de Rusya donanmasnn mahv ve Besarabya’dan biraz arazinin

Bodan emaretine ilhak gibifi-nefs’il-emr fevâid-i maddiyesi olan eyler
dahi ibu mczarrat- hukukyye ve istiklâliyyeye mükâfat olamyacaktr

.

VAUt\i~ ev
'i J. D/ olduu ahkâma ve surei- terasna

gelince zaman ve mevkilin hükm ve icab nünker olmyarah Hristiyan

tebaann bundan yüz sene evvelki deil yirmi sene mukaddemki hâlde

bile kullanlmas mümkin olamyaca ve imdiye kadar gerek Cennet-

mekân Efendimizin zamanlarnda ve gerek asr- âlî-i ehenahîde hrs-
tiyanlar haklarnda aralk aralk ayan buyurulmu olan müsa’adat-

seniyyenin hep bu mülâhazattan ne’et ettii müsellemattan olduuna narazan

bundan böyle dahi bâz mevadd- müsâ’de ilâve olunmasnn lüzumu
hakknda bir diyecek yogise de böyle eyler tedricî ve hususiyle düvel-i

ecnebiyyenin müdâhele-i resmiyyesi kanmakszn yaplp hem ehl-i islâ-

mm ezhan altrlmasma ve hem de Hristiyan takmnn havsala-i taham-

müllerine smyacak surette dej’aten birçok imtiyazat verilip te mar-
tlmamasma dikkat olunmak muktezay-i hikmetten iken vükelây-i fiham
hazarat taraflarndan bu kaziyye-i dakikann aranlmamas cay-i ta’ac-

cübdür ve eerçi bu maddede bu rütbe ileri gidilmesinin elbette esbab-
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mücbiresi olaca bittabi katra gelecek ey olup vükelây- fham taraf-

larndan dahi bu suretin meydana konulduunda üphe yoise de geçen

seneki erâit-i sulhiyyede yalnz imtiyazat- mezhebiyyenin bekas fkras
münderic olarak beyried-düvel yaplan bâz evrakta dahi ancak rahat ve

refah ma’nasn mutazammin olan slah- hâl-i reaya kaziyyesinin fütüv-

vet-i seniyye-i hazret-i mülûkâneye havalesi ibaresi mastur olup bu def’a ki

erâit-i sulhiyyenin dördüncü maddesinde bile hukuk- politikyye lâfznn
vücudiyle beraber yine istiklâl-i âlî ve hukuk- aliyyeye riâyet kayd-i kavi-

sinin dahi muharrer bulunmas esbab- mübreme mutala’asn sâlib ola-

candan baka elçilerin daha mükâlemat hengâmnda dorusu vükelâ ve

Devlet-i aliyye her veçhile teshil-i maslahat ederek arzu ve iimidleri-

mizin bile öte tarafna geçdiler vadisinde sözler söylediklerine dâir riva-

yetler ve u aralk bu kelimat musaddk gazetelerde görülmekte olan

hikâyetler dahi hep madde-i ibramiyyenin fkdan mülâhazasna kuvvet

verecek eyler olduuna nazaran mücerred Avrupaca bir memduhiyet ka-

zanlmak hevesiyle asl iltizam olunacak tarîk-i ihtiyatkârane ve hikem-

iâranenin terk olunmu olmas zann pek galib görünmektedir ve

ibu Ferman- âlînin ma’nay-i hakikîsini setr için her ne kadar te’vilât-

ifaliyye ile uralmakta ise de asl- sahihi Avrupa’ya bildirildii üzere

(emancipation complete) ve (egalite parfaite) kazayas olarak bundan
böyle millet-i hâkime ile milel- mahkûme beyninde hiçbir güne fark kal-

madn ve Ferman- âlînin bu eylerde ve gerek temellük-i emlâk mad-
desine dâir mahallerinde görülen fkarat- mübheme dahi ancak buray
ifal için meydana konulmu kelimat- musanna’ a olup yoksa bu hususlarn

bir dâire-i mahdude içinde tutulmasna ve vaktiyle da’va olundukça Avru-

palu’yu iskât ve ikna’a medar olur surette olmadn isbat etmek pek asan

eydir. Her ne ise bu hususlarda mecburiyyet-i kaviyye olmad takdirde bu
derece ileri gidilmek münasip görülmedii misillu ayed bir kavî mecburiyet

olduu halde dahi çünki bu madde Devlet-i aliyye’nin alt yüz senelik

rengini tamamiyle zdd- muhalifi olan bir renge koyacak ve ehl-i slâm
ve hrstiyan beyninde mâ’az-allahu ta’alâ bir mukatele-i azîme vuku’una

sebe'b olabilecek bir emr-i cesim ve nâzik olup elhâletü-hazihi Dersaâdet’te

bir kuvve-i ecnebiyye bulunmas cihetle buraca balca vuku’attan korkulmaz
ve Rumeli nin Bosna ve Arnavutluk’dan mâadâ yerlerinden bir güne uy-

gunsuzluk me’mûl olunmaz ise de am ve Haleb ve Htta- Irakyye’de ve
Anadolu’nun pek çok yerlerinde bunun su’-i te’sirat ve icrasnn su’ûbat

melhuzat- kaviyyeden iken buralar asla kayd olunmyarak bil’akis buna
be-gayel hafifçe suretle teebbüs olunmu olmas dahi akla mülâym gö-
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rünmez. Zira esbab- mübreme sahiben mevcud ise an isbatta su’ûbet
olmad cihetle Saltanat- seniyyenin âdât- kadimesinden olduu veçhile

bu maslahat bir meclis-i umumîye konulmu ve hakikat-i hâl etrafiyle

anlatlm olsayd herkes mecnun olmadndan büyük büyük muhatarat
def için en muta’assb ve vukufsuz bulunanlarn bile beher hâl bir nevi

’

fedakârlklar göze aldracaklarndan übhe olmadna nazaran ol hâlde
bu maslahatn karan ârây-i umumiyyenin ittihadiyle olur ve Devlet-i aliyye
dahi her dürlü ta rizattan ve emr-i icrada dahi mükilâttan masun bulu-
nurdu ve çünki bundan mukaddem suhteler maddesi vuku'unda ol vakit
ârây-i umumiyyeyi ve mesâg- er'-i erifi ve ann üzerine müte’allik buyu-
rulan irade-i seniyyeyi câmi ’ olarak elde bulunmu olan sened-i alenî def-i
fesada silah ve kuvvet olduu cümlenin ma'lûmu olduundan ve bu kerre
îlân olunan nizamat ise imdiye dein hiç emsali görülmemi gayet tetik bir

madde bulnudaundan ematesizce icraya medar olmak ve ayed taralarda
buna kar hareket edenler olur ise o makaleleri kolaylkla yola yatrmak
için elde bir sened-i kavî bulunmas kaziyesinden dahi vükelâca gaflet
olunmamak iktiza ederdi. Hâlbuki maslahat bu surette tutulmyarak bir

meclis-i muhtasarda birkaç kerre içtima ’ ile aVel-acele her ey yaplp vü-
kelâya farize-i zimmet- ve muktezay-i sadakat ve ubudiyyet ancak zatlerini

meydana koymak ve hasl olacak inkisar-i kuluoa dahi kendilerini kar
tutmak suretleri iken Ferman-i âlîde karar- vükelâdan bile bahs olun-

makszn irade-i seniyye-i mahsuse suretinde îlân olunmas dahi akl-
kasr- kemteranemce vükelalk vezâifine mübayb bir büyük hatadr ve

Ferman- âlînin ilânndan hiç olmaz ise on on be gün evvel vülât ve mu-
tasarrfîne mahremane bir mektup yazlp da “îcabat- askeriyyeden

olmak üzere u me’âlde ve bu surette bir ferman-âlî gönderilecektir. Sizler

mukaddemat- münasibe ile imdiden halkn ezjamm hazrlamaa him-
met ediniz „yollu bâz vesaya yazlmak ehemm-i mehamdan iken tahkik

olunduuna göre bundan dahi gaflet olunmutur ve bizim içinde iken hiss-

edemediimiz mükilât hariceden Avrupalu'nun daha etrafl gördüüne ve

istihfaf etmediine bu dahi delalet eder ki nizamat- cedide yerleinceye

kadar memalik-i Devlet-i aliyye'nin bâz mevaki'inde Düvel-i müttefika

asakirinin müddet-i vafiye ikametleri lüzumundan Avrupa gazeteleri

imdiden bahs etmektedirler. Bu ise fi’le gelecek yâni Düvel-i müttefika

ile yaplan ittifak muâhedesinde musalâhann iriikad akibinde ve müd-
det-i muayyene zarfnda hazrlanp asker ve sefinelerini iâde etmeleri

merut iken böyle sebeplerle temdid-i ikamet sureti zuhur edecek olur ise

bunun dahi mazarrat- azimesi olaca bedihidir. Her ne ise imdi mas-
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lahat bu dereceye gelip bundan dört sene mukaddem Kudüs meselesinin

suret-i tanzimiyyesine dâir verilen karar her tarafça makbul olmuiken

sonra icrasnda vuku' a gelen hatî’at muharebe-i hazray müntic olduu

gibi bu muharebenin musalâhaya mübeddel olaca hengâmda mehud

olan harekâl- gafilâne dahi Devlet-i aliyye’nin eref ve haysiyetini ve

istiklâl-i âlîsini bir hâl-i hatar-nâke îsâl eylemi olduundan veliyy-i ni’-

met-i bi-minnetimiz Padiahmzn sâdk kulu ve kölesi olanlara göre bu

eylerden dolay mahzun ve dil-hun olmaklkla beraber bâz güne tedâbir-i

ta’miriyye düünmeklik dahi vecibe-i zimmet olduuna binâen uras âcizane

ve kasrane hâtr-güzar olmutur ki ihtida bu Ferman-i âlînin ahkâm
Saltanat- seniyye’nin kendiliinden te’sis buyurmu olduu âir nizamata

benzemiyerek Düvel-i selâse süferasiyle resmen konferanslarda kararlat-

rlm olduu cihetle tamamî-i icrasna mecburiyyet-i kaviyye der-kâr oldu-

undan ve bunun tak dili ve tayiri emr-i muhâl olup fakat eyalât ve elvi-

yede icraatnda dahi me’murin taraflarndan yolsuzluk vâki ’ olacak olur

ise bundan bir takm gavâil tekevvün edeceinden ve bununla asakir-i

ecnebiyyenin memâlik-i Saltanat- seniyye’de temdid-i ikametlerine dahi

sebeb vereceinde übhe olmamala bari u mahazir-i melhuzemn önünü

kestirmek için me’murîn-i kiram hareket-i hakîmaneye defnet yolunda ken-

dilerine tenbih-nâmeler yazlmas ve ibu Fernan- âlîden dolay her tarafta

ehl-i islâmn mükedder ve mamum olacaklar umur- tabi’iyyeden olup

eerçi muharebe-i haliyye evânnda hnstiyan teba’ a tarafndan dahi hid-

mette kusur olunmam de uur- Devlet-i aliyye’ de asl feday-i can eden

millet-i islâmiyye olduundan umum- ehl-i islâmn bâz mertebe tatyib ve

taltifi tedbirine dahi baklmas ve havali-i Hicaziyye’nin sfâl- celile-i

hilâfet-i kübrâya rabta-i kaviyyesi cihetiyle ol kt’a-i mubareke ahali-i

kiramnn efkârn gözetmek farîzeden olarak daha yakn vakitte bir üsera

memnu’iyeti sözünün oralarda nasl ktâl-i azîme sebeb olduu dahi bu

Ferman- âlînin oralarda üyu’u herkesi elem-nâk edeceinin delil-i kavîsi

olmala ve Cidde valisi devletlu Kâmil Paa hazretleri her ne kadar esd-

kadan- bir zat- ise de bir vakitten beri kendisinin mehud olan iddet

ve hiddeti ve hususâ Harem-i erif derunmda sefk-i dimâ- beeriyyeye

sebebiyeti ol havali-i mukaddesede herkesi dil-gîr ve tenfir eyledii

dahi erbab- vukuf taraflarndan rivâyet olunmala müârünileyh saye-i

evkel-vaye-i hazret-i Flilâfet-penahîde âhar ite kullanlmak üzere u
aralk Haremeyn-i erifeynin ahali-i kiramini te’min ve te’ life ve anlara

su’ -i te’sirat olacak eyleri hakimane tefhim ve tahrife muktedir bir zatn

dahi Cidde’ye vali ta’yiniyle serian mahall-i me’mriyyetine izam buyurul-

Tezâkir~i Cevdet 6
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mas ve bu defa?ki erâit-i sulhiyyenir dördüncü maddesi hakknda ber-

vech-i muharrer ihtidadan kaydszlk vuku ’ bulmu olduundan imdi

salipüz-zikr Ferman-i âlînin ahd-namede mezkûr olmakdan kurtarlmas

pek müshil görünüp hâlbuki her ne kadar suret-i hafifede olur ise olsun

bir kerre de muahedede mezkûr olduu gibi Saltanat- seniyye’nin istiklâl-i

âlîsine azflîm rahne açlm ve bundan böyle Devlet-i aliyye’nin mesâlih-i

dahiliyyesi hakknda devletlere bir müdahale-i resmiyye hakk verilmi ola-

candan faraza bu belânn def’ine çare ve imkân bulunamyacak olduu

halde bâri Devlet-i aliyye devletlerin ile’l-ebed himaye-i müterekesi tah-

tnda kalmamak için mesalâ bundan be seneye kadar Saltanat- seniyye

memalik-i mahruse’sinde lâzm gelen slahat icraya himmet buyuraca

cihetle ol müddetin inkzasnda madde-i râbi’anin ke’ en-lem-yekün hük-

müne girmesi, ve ol müddet zarfnda dahi devletler tarafndan umur-

Devlet-i aliyye’ye bir güne müdahale edilmemesi fkaratnm dahi ahd-

nameye dere edilmesi gibi bâz ey yaplmas vakt-ü hâlce fâideli gibi

görünür ise de bunlar hep mülâhazât- haire kabilinden olarak mübarek

Zhn-i pâk ve hâtr- tâb-nâk- hazret-i fll-ulldhi’ye lâvih ve sanih ola-

cak ârây-i rezine mahz- isabet ve keramet olacanda itibah olmamala
enr-ü fermân. Temmet.

Fi’l-asl Bulgar kavminden olduu halde Rum milleti mu’te-

beranmdan mehur stefanaki Bey’in sâlif-’üz-zikr Ferman-i âlînin

tanzim ve ilânndan akdem malcam- Sadaret’e vermi olduu
lâyiha dahi Reid Paa’nm efkârn müeyyid ve îzah- mes’eleye

medar olmala hulâsasnn buraya dere ve rad münasib görül-

mütür. 1

öyle ki stefanaki Bey evahir-i devr-i Selimde Rusya üzerine

sevk olunan ordu-yi hümayunda asaleten kethüda bulunan Mustafa Refik

Efendi'nin Ordu-y hümayun tercüman olan çakerlerine bir hususta

“Ben yirmi senedenberi Devlet-i aliyye’ye hidmet ediyorum. Elbette

Devlet-i aliyye’ de benim de bir hissem vardr. Re’y vermee istihkakm

derkârdr., demi idi. Eben elli be senedenberi veliyy-i ni’metimiz olan

1 Cevdet Paa bu metni önce istefanaki Bey'in lâyihas ser-lcvhasiyle

ve Evahir-i devr-i Selimî’de Rusya üzerine... eklinde balayan tam suret ola-

rak naklederken, sonra ser-Iâvhay çizip suretinin yerine hülâsasnn kelime-

sini yazm ve cümlenin bana çknt ile öyle ki stefanaki Bey ibaresini

ilâve eylemitir. Paa merhum, lâyiha suretini hülâsa haline koyduu srada
lüzumu kadar deiiklik yapmadndan ifade vuzuhtan mahrum bulunu-

yor ve Mustafa Refik Efendinin ordu-y hümayun tercüman olan, çakerlerine...

ibâresindeki çakerleri ta’biri iltibasa mahâl brakyor.
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Devlet-i aliyye'ye hazar ve seferde hidmet ve gayreti sebk etmi ve ale'l-

husus Rum fetreti vak'a-i fâci'asnda Eflak ve Bodan’nn saye-i celâdet-

vaye-i Devlet-i aliyye'de istihlâs ve Rumeli'ye fesadn adem-i sirayet-i

esbab- zahire ve hafiyyesine nasb- nefs ile çalm ve Rusyalu'nun

Edirne'yi istilâs hengâmmda müteveffa Pertev Paa on milyon tazminat-
seferiyyenin itasnda kemâl-i iztrab ve helecana mübtelâ olarak

Eflak ve Badan'm bedel-i tazmin olarak Rusya'ya terk ve fera
ve nehr-i Tuna'nn Devleteyn beyninde hüdud ittihaz vadile-

rinde tekâpu ettikte uray- Bâbâlî'ye müzekkere takdimiyle lede’l-

mubahase Memleketeyn'nin Rusya'ya terk ve fera maddesinden

sarf-' nazar olunmas hususunda sarf- makdur eylemi ve

“Sgar- sinnimdenberi nân-u ni'met-i Devlet-i aliyye ile perverde olmu
olan bu çaker-i hakir'ül-mikdarlar imdi uzaktan seyirci durmak mah-
keme-i vicdaniyyeye elvermiyecei cihetle veliyy-i ni'metim olan Devlet-i

aliyye’ye ükr-güzarlk yolunda bâz ihtarata istihkakm yok mu,, mu-
kaddemesiyle söze balayp birçok emsâl ve edille-i tarihiyye serd

ve ityanmdan sonra der ki “Düvel-i selâse süferas imdiden bi'l-

cümle teba’a-i Saltanat-i seniyyeye müsavat- hukuk itasn iddia ediyorlar.

Bu hâlde ise eben an ceddin mütevarid olan ve tabi’at-i saniye hükmüne
giren îtikadat ve zehabat ve âdat ve îtibaratn def'aten ittihaz olunacak

tanzimat- cedidenin tatbikat- ji’liyye ve icraât- ameliyyesine muhalif ve

mu' teriz olacaklar der-kârdr. Avrupa'da dahi def'aten tanzimat- cedide

müyesser olamayp bi't-tedric hasl olageldii ma'lûmdur. Saniyen Fransa'da

katoliklerin protestanlar ile ve ngiltere’de Protestanlarn katolikler ile

ve Almanya' da kegalik vuku' bulan muhasamat Memalik-i Osmaniyye'de

gâh-u bv-gâh zuhura gelen muhasamattan kat kat ziyade ve vahim olup

Avrupalu tedriç ile ta’assubat- diniyyenin tahfifine temessük ve teebbüs

eyledikleri misillu Devlet-i aliyye dahi teba'asnn zu’m-u zehablarn refte

refte ta'dile sarf- himmet buyurmakta olup ancak evvel be-evvel muahedeler

ta'dil ve slâh olunmadkça siiferamn iddia ettikleri müsavat- hukuk nük-

te-i nazikesi kuvveden fi’le gelemez. öyle ki müsa'adat kabilinden olarak

iki üç yüz senedenberi laraf- Devlet-i aliyye'den Düvel-i mütehâbbe-i

nasârâya îta buyurulmu ve mürur- zaman ile urut- mütekabile hük-

münü alm olan ahd-nameler yalnz milel-i efrenciyye'ye nâfi ’ ve teba’-

a-i Devlet-i aliyye’ye muzr olmala bu hâlin bekasn süferay-i selâse

dostlarmzn mahkeme-i insaf ve vicdanlar reva görmez Bu ecvibe-i

müskitenin süferaya mülâyimane ve hakimane itas takdirinde ikna' ve

ilzamlar kabil olur zan ve îtikadmdaym,, . Istefanaki Bey’in sözü
dahi burada tamam oldu. Biz yine sadede geldim.
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Ferman- âlinin krâatinden sonra bir garib keyfiyet vuku’a

gelmitir. öyle ki Kallimaki Bey’in taltifi irade-i seniyye iktiza-

sndan olduuna mebni Viyana sefaret-i seniyyesine ta’yini tensib

olundu ve mukaddema Paris büyük elçiliinde bulunduuna
menbi yine büyük elçilik ile ta’yini umur- tabiîyyeden ise de bu
surette Londra sefiri Muzurus Bey’e dahi büyük elçilik vermek

lâzm gelecei mütalâasna binaen orta elçilik ile Viyana’ya

me’muriyeti Fuad Paa nezdinde bi’t-tensib ol veçhile irade-i

seniyyesi istihsâl ile icra için Bâbiâlî’ye da’vet olundukta Kallimaki

Bey Kâmil Bey’in odasna gelerek keyfiyete tahsil-i vukuf edicek

orta elçilii kabûlden istinkâf ile hemen pasaportunu mutalebeye

kyam edip bu hareketi Fuad Paa’ya mucib-i infiâl oldu ise de
“ Varsn gitsin„ dese “Selefi Arif Efendi büyük elçi iken Kallimaki’den

büyük elçiliin diri olunmas hnstiyan olmasndan neyidir,

,

devu guft-ü

gûya bâ’is olur mülâhazasiyle Fuad Paa ann bu vaz’- dürüs-

tünü hazm ederek heman arz ve istizan ile büyük elçi nasb ve

ta’yin ve Muzurus Bey’e dahi büyük elçilikle rütbe-i ûlâ smf-

evveli tevcih ettirdi. Hâbuki keyfiyet Viyana’ya ihbar olundukta

Avusturya devleti tarafndan Kallimaki Bey orta elçilikle kabûl

olunur ise de büyük elçilikle kabûl olunamyaca beyan olundu.

Çünki Fransa’nn Viyana’da mukim elçisi orta elçi olup Devlet-i

aliyye elçisinin kendisine takaddümünü çekemiyecek ve eer ana

dahi Fransa devleti tarafndan büyük elçilik verilse bi’l-mukabele

Avusturya’nn Fransa’daki elçisine dahi büyük elçilik verilmek

lâzm gelecek o ise genç olup sinnine göre ana büyük elçilik rüt-

besi verilmek Avusturya usulüne muhalif düecek ve kendisini

Fransa imparatoru sevmi olduundan an azl ile yerine dierinin

nasbi dahi maslahata mugayir gelecek olduundan Kallimaki

Bey’in büyük elçilikle kabûl olunmamasna karar verildii Avus-

turya sefareti tarafndan lede’l-ifade Fuad Paa gülüp “Arif Efendi

dahi büyük elçi idi,, dedikte “Evet o dahi eere,i büyük elçi idi. Ancak

ehl-i islâmdan olup Avrupa usulüne tamamiyle vâkf olmadndan ve

bizimle kamilen âmiziç etmediinden ann zarar olmayp amma Kalli-

maki tam.amiyle bizim usulümüzde olduundan ann rütbesi dokunur
,,

deyu Avusturya sefareti tarafndan cevab verilmi ve fakat henüz

hnstiyan teba’a ile ehl-i islâmm müsavat- tammelerini teklif

edenlerden biri dahi Avusturyalu olduu hâlde imdi bu tefrika

dahi acîb görüneceinden Avusturya sefareti tarafndan lâkr-
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dinin rengi deitirilerek “imdi AvusturyalInun her tarafta orta

elçisi olup Viyana'da bulunan elçiler dahi orta elçilikten yukar olma-

dklar cihetle Viyanaya gönderilecek elçinin dahi büyük elçi olmamas
münasib olur,, vadisinde idare-i kelâm edilmitir.

Bundan baka Kallimaki Bey’in büyük elçiliine ve gerek
Muzurus’a büyük elçilik tevcih olunmasna Fransa Hariciye nazr
tarafndan itiraz olunmu idüi Paris elçisi Mehmed Cemil Bey
tarafndan suret-i resmiyyede Fuad Paa’ya yazlmtr.

Bu suretle “Düvel-i Avrupa Devlet-i aliyye tarafndan hrstiyan

teba' asna bâz muâmelât- lûtfiyye icra olunmasn isterler ise de öyle vü-

kelâla ve vüzerala çkmalarn bir vakitte istemiyecekleri bu madde
ile dahi sabit olur,, devu Fuad Paa ifâdat- sâbkasn te’yid ey-

lemitir. Aleyhinde bulunanlar ise Ferman- âlînin tanziminde
vükelann derece- lüzumundan ileri gitmi olduklarn bu madde
ile isbat ederek muâraza etmekte idiler.

Akdemce buna dâir cerayan eden müzakerat esnasnda Fuad
Paa Ganning e demi ki Devlet-i aliyye dört esas üzere müesses olup

bunlar ile ler nasl istenilir ise idaresi ve ilerlemesi kabil olur ve bun-

lardan her kangs naks olur ise idare kabil olmaz Dört esas budur.

Millet-i islâmyye devlet-i tiirkiyye salâtîn- osmaniyye pâytaht- s-
tanbul,, .

Fuad Paa’nm bu sözü dorudur. Fakat bu kadar yüz
yllardanberi millet- hâkime olan ehl-i slâm teba’a-i gavr-i

1.S1V,, u.5
iJ.CU.iilC. LC1J.C.AAU1 ClUhLC abCUû uun

esastan biri hedm edilmi olmad m. te bahis buradadr. Vü-
kelây-fhâzra “Esasa dokunulmad” derler. Muhalifler ise

“
Devletin

esasna halel getirildi,, deyu itiraz ederler. Binâenaleyh mahafil ve

mecâliste bu türlü mücadele ve keakeler cerayan eder oldu.

Fuad Paa dahi “Ferman- âlînin evvelce [isdar] pek isabet ol-

mu. Zira vaktiyle davranlp da sdar olunmam olayd mevadd- mün-

dencesi birer birer muahedeye dere olunacak imi,, deyu sövler ve bu
yolda Ali Paa’da tahrirat gelmi olduunu hikâye eyler idi.

Hilâf-gîran ise eyhin kerameti kendiiden menkul
., deyu tâ’riz eder-

ler idi.

Esbâb- meruhadan nai Reid Paa ile Ali ve Fuad Paalar
beynindeki bümdet kesb-i iddet eyledi ve Reid Paa’nn eyh-
ülislam Arif Efendi hakknda ziyade teveccüh ve mahabbeti
olup makam- meilate gelii dahi ann himmetiyle olduu hâlde
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Ârif Efendi Ali Paa ile ittihad ederek ann efkârm terviç ede-

geldiinden bi’t-tab’ Reid Paa andan dahi rû-gerdan olup selefi

Arif Hikmet Beyefendi’ye yeniden izhar- teveccüh ve mahabbet

eder oldu ve Ârif Hikmet Beyefendi Âli Paa’y küçük görüp

ana Reid Paa kadar hürmet etmedii cihetle Âli Paa dahi

andan müteeffir olarak her cihetle Ârif Efendi’nin makam-

meihatte bekasn iltizam eylerdi.

Vekayi’-i ettâ

Cumadelâhirenin on altnc cumartesi gecesi bir iddetli

rüzgâr çkp çok cevami’-i erife minarelerinin alemleri ve

bâzlarnn erefeden yukarlar kopup dütü ve nice krk elli

senelik servi aaçlar yklp hâk ile yeksan oldu.

Trablus-garb valisi Osman Paa’nn sevk eylemi olduu üç

bin asakir-i nizamiyye ve dokuz bin kadar yerli asker muzaffer

olarak re’is-i usât olan Güme dehalete mecbur olup ancak Der-

saâdet’e gelmekten havf etmekle istid’as üzere Tunus valisine

gönderilmi olduu haberi hlâl- recebde Azmi Bev’in avdetiyle

haber alnd.

Fevkalâde olarak ubatn evâhirinde kar yad gibi martn

altnc ve recebin on birinci sah gecesi kar yamaa balayp

ferdas sah günü dahi arkas kesilmedi ve ol gece Bâbâl’de yangn

zuhur ile Müstear- sadr- âli dâiresi yand. Kaymakam- sadr-

âlî Kbrsl Mehmed Paa Müstear- sadr- âlî evket Bey ile

Evkaf- hümayun müfettii bulunan Reid Paa kitapçs Necib

Efendi’nin azillerini bu esnada arz etmi ise de Zat-i ahane

müsa’ade etmedikten baka “Bu kadar sadnâzamlar gelip geçti.

evket Bey’e birey demedi,, deyu izhâr- ibirar ile cevab vermi

ve bir de “Bu deil illâ Reid Paa'ya dokunmaktr. Annla ne alp

veremiyorlar. O adam mansb dahi istemiyor. 0 dahi kalkp da anlar

ile urasa hakk yok mu„ deyu buyurmu olduu mahremane

isti’mâ’ olundu. Lâkin Damad Halil Paa’nm akdemce vuku’-

vefatnda Necib Efendi ile Anadolu kazaskeri arasnda tahrir-i

terike münaza’as zuhur edip Necib Efendi eyhülislâm Efen-

dinin hilâf- marzisi olarak Evkaf nazrndan ald emr-i me’-

zuiyyet üzerine Halil Paa’nm yalsn temhir ettirmi olmasn-

dan dolay eyhülislâm Efendi muber olduktan baka merhu-
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mun vefat eyledii oda dahi temhir edilmi olup hâlbuki kadn-
larca orada kandil yakmak gibi bâz rüsum icras âdet imi.

te bundan dolay merhum Halil Paa’mn kaymvâldesi olan

Kadn Efendi gücenerek Mabeyn-i hümayun’ a bir kt’a tezkire

tahrir ile arz- ikâyet eylemesi üzerine Necib Efendi azl olundu

ise de açkta braklmayp Meclis-i vâlâ âzaliyle kayrld ve

Evkaf müfettilii âir menasb- ilmiyye gibi bir sene müddet
ile ve münavebe usulü üzere stanbul ve Haremeyn pâyelülerine

tahsis edildi ve evvel-i emrde Fetvâ emini Refik Elendi Evkaf-

hümayun müfettii oldu.

Ba’dehu recebin yirmi üçüncü pazar günü Müstear- sadr-

âli evket Bey dahi Meclis-i vâlâ âzalma bi’t-ta’yin yerine Ha-
riciye müstear Safvet Efendi nasb ve ta’yin buyuruldu ve Ter-

cüman- divan- hümayun Nurüddin Bey Hariciye müstear ve

Kabuli Efendi Tercüman ve ann yerine Remzi Efendi Ticaret

muâvini ta’yin edildi. Ancak mahremane rivayet olunduuna
göre tebdilattan maksad- aslî Kaymakam Paa’nm kayn olan

Besim Bey’e bir hisse çkarlmak iken bu maksad husule gelemedi.

Ol asrn politikas ise herkes kendi tarafn kayrmak ve me’murîn

içinde tarafdarlarn çoaltmak hususlarndan ibaret idi. Yâni

biz ol vakitte dahi imdiki tarik-i makduha gidiyor idik. Ol

asrda da Devlet-i bir menzil-i selâmete eritirmek vazifesini bra-

kp menafi’-i mahsusamza hasr- efkâr ediyor idik. Cenab-

Feyyaz bizi ikaz eyley e âmin

Yine recebin yirmi üçüncü pazar günü Paris’te sulh-name

imza olunduu haberi ol günün akam telgraf ile alnd ve fer-

das pazartesi günü sabahlayn saat birden sonraca yüz bir

pâre top endahtiyle izhar- âdmânî klnd. Evvel ber-mu’tad

Bâb- fetvaya azimetle huzura girilmi idi. Dahiliye kâtibi Bâhir

Efendi gelip resmen musalâha haberini beyan ile beraber bir

gece îkad- kanadil ile resm-i meserret ve âdmânî icrasn eyh-
ülislâm Efendiye tebli eyledi. eyhülislâm Efendi müstebir

olarak fakire hitaben
“
Vak’anüvis Efendi bu vak’’ay güzelce kaleme

almalsn. Hayli senelerdenken böyle hayrl musalâha olduu yoktur,, dedi.

Fi’l-vaki’ Prut muzafferiyetinden sonra Devlet-i aliyye’ce

böyle menfa’atli surette muâhede yaplmayp sahihen Devlet-i aliyye

hakknda güzel bir muâhede akd olundiyse de hrstiyan teba’-

amn hukuk- politikyyede müsavatlarn mutazammm olan fer-
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mann bu muâhedeye derci cay-i itiraz olarak erbab- politika

“Bu muâhedeye bir diyecek olmazd Uüj i; «JJ.1 b1

J „ deyu ta’riz

ederlerdi.

Yevm-i mezkûr gecesinde cevami’-i erifenin kanadil ile

donadlmas hususu ol gün Kaymakam Kbrsl Mehmed Paa
tarafndan arz ile istizan olunmu idi. Kaymakam Paa acûl

ve uzun düünmez bir zat olup bunun hakknda irâde-i seniyye

sudur edeceinde dahi itibah ve tereddüdü olmadndan key-

fiyeti ol veçhile arz etmekle beraber buyruldusunu dahi stan-

bul kadsna göndermi idi.

Gevami’de îkad- kanadil ise umur- diniyyeye mahsus olarak

bu misillu vukuat için cevami’de kandil îkad mesbuk bi’l-msl

olmadna mebni bundan sarf- nazar olunmasna irade-i seniyye

taallûk edip mucebince zikr olunan buyruldu geri alnm ise

de stanbul kads tarafndan her tarafa emirler verilmi idüün-

den tekrar her tarafa def’aten haber isal kabil olamad cihetle

cevami’in kimisinde kandiller hazrlanm iken yanmad ve ki-

misinde yanm iken bâzsmda saat birde ve bâzsmda saat üçte

söndürüldü ve bâzsmda sabaha kadar yand. Elhasl vükelânn

hâl ve tavr gibi ittiradsz bir keyfiyet hâdis oldu. Müstear-

sâbk evket Bey dahi bundan dolay hayli ematet etmee
fursat buldu.

Bu hilâlde ngiltere ve Fransa ve Avusturya devletleri kendi

beyinlerinde Devlct-i ahyye’mn lamamiyyct-i mulkunu zaman vc

tekeffül zmnnda bakaca bir muâhede akd ve imza etmilerdir.

Bu dahi Devlet-i aliyye’ce fâideli birey ise de Devlet-i aliyye’nin

bunda imzas olmayp bu ise Devlet-i aliyye’nin istiklâl-i hükü-

metine mübayin bir keyiyettir. Kald ki Devlet-i aliyye’nin

bunda imzas olmadndan lede’l-iktiza Devlet-i aliyye bu mu-

âhedeye istinad edemez ve eerçi akdemce sveçlü için dahi böyle

bir muâhede yaplm idi. Lâkin anda sveçlü’nün dahi imzâs

var idi. Yoksa böyle srf gaibane bir muâhede-i himayet-kârane

deil idi.

Ber-vech-i bâlâ Paris’de sulh-nâme imza olunmu olduundan

bu muharebe için yâni Krontad limannn zapt için Ingilizlerin

yaptrm olduu deniz tabyas nam vapurlarn bu muharebede

istimaline meydan kalmad.

Fakat bu hilâlde ngiltere denizinde bir büyük donanma
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geçit resmi icra olundu. öyle ki ngiltere kraliçesi bir cesim

vapurda calise olduu hâlde pî-gâhmdan geçirilen be yüz

kt’a kadar sefâin-i harbiyyenin ekseri vapur imi ve cümlesi

yirmi bin kt’a topu hâmil imi ve el-hâletü-hazihi ngilterelü’nün

malik olduu donanma sekiz yüz kt’aya bâli olmu ite kuv-

vet ve evket böyle olmal. Meydan- terakkide bu menzili

göze almaldr.

Islahat Ferman Mara’da krâat olunduu vakit bâz mertebe

kyl-ü kal olmu ise de ört-bas edilerek bir eser zuhur etmemi

idi. Muahharen Mara’da ngiliz tüccarndan olup bir aralk kon-

solos vekili olan ahs bir mürafa’a zmnnda hâkim-i beldeye

etm etmekle ahali birikip merkumun hanesine hucum ettikte

ve hattâ kurun ile bir adam dahi öldümü olduundan ahali

hanesine âte verip bir kars ve bir çocuiyle beraber ihrak olun-

mala bu esnada Mara’a bir mikdar asker gönderildi. Bu vak’a

Reid Paa’nm salif’üz-zikr lâyiha-i îtiraziyyesini müeyyid olmala

âir taraflarda dahi bu makule uygunsuzluklarn vuku’una mey-

dan verilmemek için Devlet’çe takayyüdat- lâzimeye itina edilir

oldu. Bir müddet sonra Haleb vak’asmm ve daha sonra Suriye

vuku’atnn zuhuru Reid Paa’nm mutalâatm tasdik eylemitir.

Biz yine sadede gelelim.

ibu yetmi iki senesi yd- ftrinde teba’a-i gayr- müsli-

meden eshab- rütbe olanlar mu’ayede-i hümayuna dahil oldular.

t. -n n»r«.nhp rn'inii RpçiVtas «a hil-saravr a nakl-i»)“ 1 ....... ......... . ö“-*~

hümayun vuku’ buldu.

Reid Paa Msr valisi Sa’id Paa’mn ziyafetine med’û ola-

rak evvalin on üçüncü günü Msr’a gitti. Sadrâzam Âli Paa

evvalin yirmi beinci günü Dersaâdet’e geldi.

Akdemce kahve ve çubuk temennâs yasa edilerek âdâb-

mecalis hakknda tab’ ve ner olunan nizamnameye
“
Selâm bedeli

temennâ ile iktifa olunmas

„

ta’biri dere edilmi idi. ‘'Selâm da kal-

drmlar,, deyu her taraftan itirazlar yamaa balad. Binâen-

aleyh bu esnada nizamname-i mezkûr Takvim-i Vekayi’c dere

olundukta fkra-i mezkûre “Selâm ile iktifa olunmas,, deyu tashih

ettirildi. Lâkin Bâbâlî’de yaplan nizamlar mülâhazasz ve saygsz

olarak yazlvermekte olduu âikâr oldu 1
.

1 Tezakîr’i muhtevi cüzlerin kincisi burada hitam bulur.
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TEZKRE N. 11

Memalik-i Kafkasya’nn Rusya’dan istihlâs Devlet-i aliy-

ye’ce fevkalâde arzu olunur mevaddan olup ngilizler dahi Rus-
yalu’yu Hind’den teb’id için Memalik-i Kafkasya’mn hiç olmazsa
ise bir hâl- istiklâle ifran isterlerdi. Ne çare ki Dastan’da
eyh âmil Efendi bunca senelerdenberi Rusyalu ile pençe pen-
çeye cenk ederken Krm muharebesi esnasnda kendisinden me’-
mûl olan hareket görülmedi. Sanki Rusyalu ile mütareke etmi
gibi çekilip seyirci oldu ve Batum'dan Anapa’ya kadar olan
sahiller Düvel-i müttefika tarafndan zabt olunmu iken öteden-
beri Rusya ile muharib bulunan Abaza ve Çerakise kabâili dahi
bi-taraf gibi kaldlar. Çerakise’nin böyle souk durmalarna
fi 1-vaki beri tarafn taksirat dahi sebebiyet vermi idi. öyle ki

bu kabâili celb için taraf- Devlet-i aliyye’den gönderilenler kö-
lelikten yetime idi. Çerkesler ise satm olduklar kölelere îtimad
etmediler. Bizim paa ve bey deyu verdiimiz nam ve unvanlara
hiç itibar eylemediler. îngilizler dahi ol sevahile yanatklar
gibi birinci nasihatleri köle ve cariye bey’-ü irasmn men’i mes’e-
lesi oldu. Çerkesler ise eski usûl ve âdetlerini terk edecek olduk-
lar 1 anlara göre Ruslar ile ngilizleri fark yok idi. Elhasl gerek
Bâbâlî canibinden ve gerek Avrupalular tarafndan kabâiî-i

Kafkasya’y celb için isti’mal olunan esbâb ve vesâit anlarn
nefretini mucib hâlâttan olmala matlubu müntic olmad.

Yoksa eer Dastan ve Çerkesistan ahalisi tarafndan Düve 1 -’

müttefikaya iane yolunda fedakârane hareketler müahed olayd
mevadd- musalâhamn müzakere ve mükâlemesinde Memalik-i
Kafkasya’nn dahi mevzu’- bahs olmas umur- tabiiyyeden idi.

Her ne ise Fransa imparatorunun sulhü ta’cil etmesi üzerine
gerek Devlet-i aliyye’nin ve gerek ngilizlerin Memalik-i Kaf-
kasya hakknda olan arzular bi’t-tab’ pesmande olmak lâzm-
geldi ise de îngilizler yine konferansta Gerkeslerin serbestliklerini

mevzu’- bahs ederek buna dâir musalâhanameye bir art dere
ettirmek emelinde idiler. Hattâ ngiliz elçisi Ganning buna dâir
Reid Paa vastasivle fakirden Memalik-i Kafkasya’nn ahvâl-i

tarihiyyesini mübeyvin risale klklu bir lâyiha istemi idi. Fakir
dahi Reid Paa’nm emriyle bir lâyiha tanzim ve takdim eyledim
ki ber-vech-i âti bu makamda dere ve îrad olunur :

1 Cümlesinin siyakna göre bu kelime oldukta yerine yazlm görünüyor.
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LÂYHA

Çingizîler sel g'bi cihan basp her tarafa akn ettikleri hengâmda

bir frka-i cesimeleri dahi Kaan ve Ejderhan taraflarndan hücum ile

tâ Tuna sevahiline dek inip Kazard payitaht ittihaz ederek Ruslar harac-

güzar etmiler idi. te Krm Tatarlar bu frka-i cesimenin bir kolu

iken mürur- zaman ile Kazan hükümeti zarf ve izmihlale müsrif oldukda

Krm hükümeti daha kuvvetli bulunmala ana tâbi' gibi kalm idi ve

Fatih Sultan Mehmed Han- sani hazretlerinin zamannda Krm hü-

kümeti Saltanat- seniyye tâbi ’ olup Yavuz Sultan Selim ah hazretleri

ise Saltanat- osmaniyye ile Hilâfet-i islâmiyyeyi cem’ etmekle ol havalide

bulunan kâffe-i ehl-i slâm havza-i teba’iyyet-i Devlet-i aliyye’ye dahil

oldular.

Muahhare Kazan hanlarnn bütün bütün silsile-i nesebleri mukariz

oldukta Krm sultanlarndan biri Kazan hanlna intihal ve irsal olun-

mak lâzm geldikçe Krm hanlar Kârnm Süleyman Han hazretlerinin

nazarnda Krm hanlna kabil ve müsta’id görünen sultanlar Kazan

hanlna sevk ile def’-ii teb’id edip bunlar ise Krm hanlna dide-dâz-

emel ve intizar olarak Kazan hanln istiskal ederlerdi. te bu asrlara

dek Rusvalular Kazan hanlarna haraç veregelmi iken Kazan hükümeti

böyle bir zaf- hale giriftar olduunu Rusyalu fursat ittihaz ederek mü-

arünileyh Sultan Süleyman Han hazretlerinin evahir-i ald-i saltanat-

larnda Kazan ve Ejderhan eyaletlerini istilâ ile tevsi’-i memalik edip

bir kene böyle nefes aldlar ise de andan sonra birkaç def’a Krm hanlar

d Moskova ehrine kadar ialü-u idrdc ue hattâ bir kene Moskova ehrin-

den dahi alz- haraç etmiler idi. Ancak Krm hanlarnn kuvveti kül-

liyetli hafif suvarilden ibaret olarak bir yeri urup geçmeden baka ie

yaramadklar, cihetle urduklann zabt ile temekküne muktedir olmadk-

larndan ve Rusyalular dahi anlarn bu hücumlarndan bizar kaldkla-

rndan Tatarlarn nazarnda haraç bedeli ve Rusyalularn itikatlarnca

def’-i belâ için verilen bir nev’ süne olmak üzere ts takbir olunur ma ’-

lûm’ül-mikdar senevi bir vergi üzerine musaldhaya rabt olunup tâ Petro

vaktine dek hal bu minval üzere cari olmu ve Petro dahi bu vergiyi Krm
hâzinesine vermi idi. Puslar bu kadar büyük bir devlet tekil edip de

dünyann bana belâ olacaklarn kim hatra getirirdi. Yoksa ol vakit

Devlet-i aliyye’ye göre Kazan ve Ejderhan eyaletlerinin Rusyalu’dan atz

ve istirdad emr-i sehl iken ayed ki bu iki eyaletle Krn hükümeti kesb-i

kuvvet ve Tatarlarn satveti avdet eder ve bâz a’dâ tarafndan millel-i

islâmiyye beynine tefrika düürmek gareziyle Krm hanlar dâiye-i istiklâle
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düürülür vahimesine ve ol evanda Sultan Süleyman’n himmeti Almanya

canibine masruf olmaktan nâî Rusya tarafna ehemmiyet verilmemi

olmasna, mebni bu hususta maz edilmi olmas zann- kavidir.

Her ne hâl ise Ruslar bu iki eyalet-i cesimeyi zabt ile Kzlar 1 ve

Kabartaylar tarafna ta’arruz etmee kesb-i isti’dad etmiler ise de yüz
sene kadar umûr- dahiliyyeleri ihtilâl üzere bulunduundan birey yapa-

mamlar idi. Muahharen Büyük Petro zuhur edip bir taraftan hudud-

Devlet-i aliyye’ye tecavüz ile Azak kal’asn istilâ ve Krm muzafatndan

ma’dud olan Kabartaylar’ a ta arruz etmi ve bir taraftan dahi hüdud-

Iraniyye’ye ta’arruz ile Dastan’n bahr- Hazar sevahilinde kâin bâz
mevaki’ini zabt eylemi ise de Nadir ah zuhur ile bu mevaki’i istirdad

eyledii gibi Prut ma’rekesinde Baltac Mehmed Paa’nn imza eyledii

ahd-nâme mucebince Rusyalu Azak kal’asm dahi terke mecbur olmu idi.

Bu cihetle Ruslar ol tarafta kazanm olduklar yerlerin ekserini zayi’

etmiler ise de Kzlar tarafnda yerleerek refte refte Kabartaylara ta’-

arruza baladklar esnada yâni Sultan Mahmud- evvel asrnda küad
olunan Avusturya seferinde Rusyalu dahi Avusturya’ya iane yollu Devlet-i

aliyye’ye îlân- harb ederek Azak karasn tekrar zabt etmekle 1152 sene-i

hicriyyesin.de akd olunan Belgrad muahedesinde Azak karasnn feram
ve Kabartaylar beyn’ed-devleteyn. mucib-i niza’ oluyor deyu ilerine bir

taraftan müdahale olunmamak üzere sahihsiz olarak terk olunmalarn

Devlet-i aliyye’ye. tasdik ettirdikten sonra bu ahdin hilâfna olarak i’mâl-’

letâ’if’iil-hiyel ile evvel-i emde Küçük-Kâbartay’ zanime-i memleketi

edip Büyük-Kabartav’ n dahi ta’addi.ve halad

Devlet-i aliyye bu ta’addiyatn öünii kestirmek ve Azak kal’asn

istirdad eylemek emel ve mutalâ’asnda iken Kaynarca muâhedesinde kinci

Katerina Kabartaylann Rusyaya terk-ü feran ve Krm’n istiklâlini

tasdika Devlet-i aliyyeyi mecbur eyledi ve ba’dehu bir taraftan Krm’
istilâ etmek ve bir taraftan, dahi Kabartaylar içinden kûh-i Kafkas’n

Anadolu tarafna yol açp Gürcistan’a el atmak esbabna teebbüs edip

ihtida Almanya imparatoru Jozef’i ifal ile ele aldkdan sonra Amerika

mes’elesinden dolay ngiltere ve Fransa devletlerinin muharebelerini frsat

ittihaz He Krm’da ihdas ettirdii fesad bahane ederek Kaynarca ahd-

ndmesin.de
“Krm’a Allah’ dan baka kimse müdahale etmesin,, deyu

musarrah iken ahd ve ürutun külliyen hilâfna olarak Krm’a asker

1 lerek rmann sol sahilinde ve azna yakn bir mahalde bulunan
Kzliar ehri.



TEZÂKÎR-t CEVDET 93

idhâl ile gy sene-i hicriyyesinde Krm’ mülhakatiyle beraber memalikine

ilâve eylediini mübeyyin bir kt’a müzevver beyanname ner ettikte Avus-

turyalu ile müttehid olup Devlet-i aliyye ise yalnz kaldktan baka vakt-ü

hâlin cenge müsâid olmamasna mebni sükûta mecbur olmu iken Katerina

buna dahi kana’at etmeyip gasb- mütehakkimanesini Devlet-i aliyye’ye

tasdik ettirmek ve bir suret-i meru’aya koymak için Jozef ile müttefiktin

“Ya sened ya seyf, deyu teklif ve ibram ettiklerinden min küll’U-vücuh

vakt-ü hâl kendilerine müsâid bulunduundan nâçâr Devlet-i aliyye Krm
ve Taman ile Kuban boyunda olan kâffe-i memalikin Kuban nehri hüdud

olmak üzere Rusya’ya ierk-ü fera senedini imza etmi ise de millet-i

islâmiyye bunu bir veçhile hazm edemeyip bundan sonra Krm’n istihlâs

çaresine teebbüs olunmak lâzmgelmekle 1201 senesinde Rusya’ya ilân-

harb olunup ancak Rusya üzerine ordu çkarlmak üzere iken Jozef dahi

Katerina ile olan ittifakna mebni nakz- ahd etmekle ordu-yi hümayun

Avusturya üzerine gidip haylice muzaffer olduu esnada Rusyalu beri

taraf hâli bularak bâz klâ’ istilâ ettikten baka muahharen Anapa’y

dahi zabt etmi ise de 1206 senesi muahedesinde yalnz Özi eyaleti Rus-

yalulara terk olunarak âir yerlerle beraber Anapa dahi istirdad olunup

andan sonra müddet-i medide ol havalinin hududu bu minval üzere bulu-

narak Anapa ve Soucuk ve Gürcistan sevahilinde kâin mevaki-i müs-

tahkeme kâffeten Devlet-i aliyye’nin yed-i zflbtmde iken sefcr-i ahirde

Rusyalular tekrar Aapa’y istilâ ederek Edirne muâhedesinde Çerkesis-

tan’m kerdülere terkini tasdik ettirmeleriyle memalik-i Kafkasya’y sevâ-

hilv'le beraber benimsediler ve ber-minvâl- meruh Kabartaylar içinden

yol açp da cebel-i Kafkas’n Anadolu cihetine mürur ve ubura baladk-

larndan Katerina ihtida gy 1 senesinde Tiflis han olan Irakl t Han’

himaye-i Devlet-i aliyye’ den ihraç ile Rusya himayesine idhal ettikten

sonra Gürcistan umuruna müdahaleye balayp sâlif’üz-zikr 1201 senesi

seferinin bir balca sebebi dahi ite bu Gürcistan mes’elesi olmala 1206

senesi muâhedesinde Tiflis ülkesine serhaddat- hakaniyye tarafndan ta’-

arruz olunmamak artn dahi Katerina ahd-nameye dere ettirmi idi.

hakli Han fevt oldukta Rusyalu ann veresesi beyninde kendisinin ihdas

eyledii münaza’ay bahane ittihaz ederek Gürcistan’n hakli Han hük-

münde olan kt’asn zabt etmi idi. Sefer-i ahirde Çerkesistan ile beraber

2 Metinde yanllkla 1297 yazlmtr.
2 Asl Herakiius isminden baka bir ey olmayan rakl

,
gerek Tezakir'de

ve gerek baz türkçe metinlerde eklinde yazlmtr.
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Gürcistan’ dahi sevahiliyle beraber zabt eylemi olduu mevadd- ma'in-

medendir. Gelelim memalik-i Kafkasya’nn tefasil-i ahvaline.

Cebel-i Kafkas Karadeniz’ de vâki ’ Anapa kaFasndan bed’ ile imal-i

garbden cenub- garbe doru mümted ve bahr- Hazar sahilinde bulunan ’

Baku kal’ asna, müntehi olan cibâl-i müleselsileden ibarettir ki bir ucundan

öbür ucuna dek iki yiiz doksan saatlik mesafedir.

Bu havalide sakin olan akvam- muhtelifenin bazs Çerke ve Lezgi

ve Gürci misillu cebel-i mezkûrun asl yerlilerinden olup Yunan cümhur-

luklanndan beri müverrihinin mallûmlandr. Bazs tarih-i hicretleri iki üç

yüz sene mukaddem Tataristan- Kebirden canib-i cenub- garbe hücum
eden Audi ve Got ve Hun ve Alan ve Hazar ve Çeçen ve Kumuk ve Avar
milletlerinin bakiyeleri ve dier taraftan canib-i imal ve garbe azimet
eyliyen Selçukîlerin vakitlerinde muhafaza-i hiidud- için iskân ettirilmi

olan 1 ürk tâifeleridir.

Cebel-i Kafkas silsilesi iki ksma münkasimdir. Ksm- arkîsi

Dastan tarafdr ki fi'l-asl bu tarafa Albanya denilip Dok taifesinin

baz aairine melva olmak hasebiyle Dastan ta' bir olunmutur. Ksm-
garbisi Çerkesistan olup en yüksek yerlerine kûh-i Elbruz denilir ki Çer-

kesstan ile Dastan’ fasldr. Çerke tâifesinin bir büyük ksm Ka-
bartaylar olup cebel-i Kofkasn’m canib-i imalîsinde sakin olurlar.

Güreller dahi cebel-i mezkûrun canib-i cenubîsinde sakin olup memle-
ketleri Karadeniz sevahiline dek mümted olur. Bu cihetle memalik-i Kaf-
kasya dört kt’a-i cesimeye taksim olunur ki Çerkesistan Kabartay Das-
tan Gürcistan’dr. Çerkesistan kt’as sarkan Dastan ve imâlen Kubat
nehri ve garbe Karadeniz ve cenuben Gürcistan ile mahdud olark akvam-
muhtelifeden ibaret olan Çerke ve Abaza taifelerinin meskenleridir.

Kabartay kt’as Kubat ile Terek nehirlerinin arasnda bir ekl-i

murabba!- münharif gibi vâki olup derununda biraz Nogay ve Karakulak
ve Os ve Tgalur kavimleri var ise de ekser- ahâlisi Çerke cinsinden

olan Kabartay kabilesidir.

Gürcistan kt'as sarkan Dastan’n serhadd-i cenub- garbisi olan

Kank nehriyle ve imâlen Çerkesistan ile ve garben Karadeniz ile ve ce-

nuben Acara da ve Ahsha ve Gümri sancaklar ile mahdd olup aha-

lisi Gürci ve Os ve svan ve Ermeni tevalifinden ibarettir. Fakat bu
kt a dahi ikiye münkasim olup bir kt’as asl Gürcistan denilen Tiflis

eyaletidir ve dier kt’as eyalet-i mezjcûre hududundan Karadeniz seva-

hiline dek mümted olur ki Migrel ve Gürel dadyanlklarn yâni bey-

liklerini havidir.
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Datan kt'as dahi üç ksma taksim olunur ki Daislan- cenubi

Dastan-i imalî
.

ve Dastan-i evsattir. Dastan- evsat istiklâl ve

serbesti üzere yaayan akvâm- muhtelifenin meskenleridir ki büyük küçük
on be kadar sancaklardan ibarettir. Dastan- cenubî Kafkas dann
cenub tarafndaki eteklerinde vaki’’ memleketler olup eki ve Kabala
ve irvan ve Baku ve Salyan sancaklar bu kt 1

a dahilindedir. Ekser-i

ahalisi Türk ve Lezgi taifelerinden ibaret olup fakat içlerinde biraz

i’î ite biraz da Ermeni vardr. Dastan-i im.âlî bahr-i Hazar sahilinde

ve cebel-i Kafkas'n imdi tarafndaki eteklerinde olan memleketlerdir ki

Küba ve Timur-kapu sancaklar bu kt’ a dahilindedir.

Cebel-i Kafkas ahalisinin ekseri müslüman olup fakat Güreller

hnstiyandr ve Gürcistan’ da bir mkdar put-perest dahi vardr. Çünki
hazret-i Ömer radifAllahü-anh vaktinde Arablar ran’ feth ettikten

sonra bir frkalar Dastan a doru hareket ile irvan’a takarrüb ettik-

lerinde hakim-i irvan olan ehriyar gelip cebel-i Kafkas’n canib-i i-
malîsinde olan Alan ve Hazar nam Türk tâifelerinin beri tarafa hücum
ve tahattilerni men ’ etmek sortiyle istîman edip keyfiyet hazret-i Ömer’e

arz ve istizan olunarak bu veçhile kendisine ahd-ü aman verilmi idi.

Bir müddet sonra Arablar Dastan’n bir hayli yerlerini zabt ile aha-

lisine din-i sl&m telkin ve Gürcistan hükümdarlarn cizyeye rabt ile

akd- mukavele etmiler idi.. Bundan sonra Arablar fevc feve Dastan
tarafna gazi edip hillefay-i emeviyye vaktinde Timur-kapu teshir olunarak

imale doru hücum ile Arablar hayli ilerilediler ise de yüz seksen sene-i

hicriyyesinde Hazar taifesi Timur-kapu’ yu alp ehl-i slâmî pek fena halde

duçar- inhizam eylemilerdi.

Hazar kavini bir tâife- azsîme olup iki yüz seneden ziyade Arablar

ile muharebe ettiler. Fakat Arablar nihayet galib ve muzaffer olarak

kamilen Dastan’ ve ekser-i memalik-i çerakise’yi ve Kumuk diyarm
feth edip ba’dehu halefleri dahi Kabortay üzerinden mürur ile Krm’
almlardr. Bu cihetle Dastan ahalisi ve tevâif-i çerakise’nin ekseri

müslüman olup fakat Karadeniz taraflarndaki kabâil put-perestlikte kal-

mlar idi. Lâkin Sultan Abdülhamd Han asrnda Krm hanl istiklal

suretiyle Devlet-i aliyye’den munfasl oldukta led’el-icab tevâif-i çerakise’-

den asker celb ve istihdam etmek üzere Devlet-i aliyye nazar- ihtimamn
Çerkesistan’a ihale etmee mecbur olduundan ahâlisine din-i slâm telkin

olunup refte refte bu taraflarn kâffe-i ahalisi pul-perestlikten geçerek kavi

müslüman olmulardr.

Elhasl cebel-i Kafkas ahalisinin ekseri ehl-i slâm ve Sünnî olmak
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hasebiyle salâtin-i osmaniyyenin makam- hilâfetlerini itiraf ile ihtiram

edegelmilerdir. Fakatbu dan ahalisi bir tarafn hükîmet-i maddiyyesini

kabûl etmeyip ötedenberi istiklâl ve serbesti üzere kalmlardr.

Mi’e-i sâdise-i hicriyyede salâtin-i irvan zuhur ile irvan memle-

ketinin kürsisi olan amahi ehrini payitaht ittihaz ederek tekil etlil-

eri hükümetlerinde Dastan’n imâl-i arkîsi ve cenubîsi ve Ermenis-

tan’n bâz mevdki’i dâhil idi. Amma imâl-i garbisi ile Dastan- evsatta

yine Avar ve Çeçen tâifeleri istiklâl üzere bulunurlar idi. Ol vakit Gür-

cistan hükümdarlar dahi müstakil olduklar hâlde bâzan salâtin-i irvan’a

ve hazân Konya sultanlarna tâbi ’ gibi geçinirlerdi.

Mool ve Tatarlarn beri taraflara hücumlar ve ba’ dehâ Türk-

menlerin Azerbaycan ve Ermenistan’da rayet-efraz- istiklâl olduklar

zamanlarda gerek salâtin-i irvan ve gerek hükümdaran- Gürcistan

bunlarla gâh muharebe ve gâh Konya sultanlar gibi bâz hedaya tak-

dimiyle musalâla ve mütareke suretinde imrar- evkat etmilerdir ve Ta-

tarlar’n hücumlarnda Dastan- imâlî dahi pa-zede-i hasar olmu ise

de nihayet ahalisi Tatarlara galebe ederek istiklâllerini iâde edip fakat

Çingiz Han evlâdndan birini kendilerine han intihab ve nasb ederek

amhal tesmiye ederlerdi. §42 sene-i hicriyyesinde ahrh tfl-i nâ-bâlig

iken ah- irvan olduu esnada ran ah bulunan birinci Tahmasb taht-

irvan’n böyle bir sabi elinde kalmasn frsat bilerek ve sevk- asakir

ile bir hayli muharebelerden sonra galebe ederek irvan’ zabt ettikte sa-

lâtin-i irvan evlâdndan bâzdan Dastan- evsat ve imâlîde istiklâl

ürere hükümet etmekte olan kavimlerden istimdad ile bir müddet daha

muharebe etmiler ise de mifid olmayp krk bir sene kadar Dastan-

Cenubî Kzlbalarn elinde kalm idi. Sultan Murad- sâlis asrnda

Acem seferi zuhur ile Sadrâzam Mustafa [Paa] ordu-y hümayun ile Iran

üzerine hareket ettikte maiyetinde bulunan Özdenir [olu] Osman Paa’y

bir mikdar askerle Dastan tarafna gönderip o dahi amahi ve Baku

taraflarn zabt ile irvan ahlan neslinden Sultan brahim irvan hükü-

mdar nasb olundukdan baka Osman Paa amhal’n kzn tezevvüc etmek

münasebetiyle Dastan- imâlîde dahi kesb-i nüfuz etmi idi. Ancak

ahali bunu çekemiyerek arada cenk ve cidal zuhura geldiinden nihayet

hutbeyi Âl-i Osman nâmna okumalar ve Krm canibinden Acem seferine

ouz bin kadar Tatar askerinin Dastan’ dan müruruna mümana’at et-

memeleri ve âdât- kadimeleri. üzere intihab edegeldikleri amhallarn

bir tarafda müdahale olunmayup fakat murad- padiâlî olursa kendi-

sine tu ve alem ve klç ve kaftan gönderilmesi ve Memâlik-i Osmaniyye’ye
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gelip giden tüccarlarndan bac ve rüsumai- âire taleb olunmamas u-

rutunu havi amhal ile Osman Paa beyninde bir mukavele akd olun-

mu idi.

Muahharen ah- Iran olan ah Abbas Dastan ahalisini tahrik

ve ifsad etmekten nâî asakir-i osmaniyye beri taraflara çekilmee mecbur

olmulardr. Bundan sonra Dastan ahalisini celb için her sene Devlet-i

iraniyye Dastan- imâlî hâkimlerine ve beylerine hild
1

ve hedaya irsâl

edip bu suretle Dastan’ benimseyerek memalik-i ran’dan add-eder

oldular. Dastan ahalisi ise inanllarn bu hediyelerine bir nev’

surre ve vergi nazariyle bakarlard. Hattâ Afganlann zuhuriyle ran’n

ahvali muhtel oldukta bu hediyeler gönderilememi olduundan Das-
tan- imâlî ahalisi “Bu sene biz sünemizi alamadk ,, deyu irvan ve

Revan eyaletlerini yama etmiler idi.

te bu ihtilâlât esnasnda Rusya çar Petro dahi Dastan taraf-

larna tecavüz edip bu srada ah Tahnasb 1
ile beyinlerinde akd olunan

musalâhada Derbend ve Baku kal’alan gibi Bahr-i Hazar sevahilin.de

kâin bâz mahaller Rusyalu’ ya terk ve fera olunmu ve iaraj- Devlet-i

aliyye’den dahi Tiflis ve amahi ehirleri zabt ile birer vali nasb ve

ta’yin olunup hattâ ol havaliye sevk ve irsâl-i asakir ve mühimmat yolunu

teshil için ol vakit taraf- Devlet-i aliyye’ den Fa kal’as bina kalnm
ise de Nadir ah zuhur ile gerek Rusya ve gerek Devlet-i aliyye tarafndan

Zabt olunan yerleri istirdad etmitir. Fakat Dastan- imâlî ve evsat

ahalîsi her veçhile müstakil bulunduklarndan bu al verii bir vakitte

tasdik ?t?Yi?ytp ti? 1to.ii so.hiv.iv. Hv.sycdyo. vbyd s?v?d,s tbov cd?Tcy vp

e de Rusyalu’ yu tanrlar idi. Hattâ Nadir ah irvan ve Gürcistan ta-

rafn pây-mâl- huyûl- hasar etmi iken Dastan ahalisiyle vaki’ olan

bir muharebede pek fena münhezim olarak za’f- hâl ile ric’ate mecbur

olmu idi.

Bu suretle Gürcistan kt’as gâh asakir-i osmaniyye’ye ve gâh asakir-i

iraniyye’ ye makar olmu ise de ekser-i evkatta Tiflis eyaleti ran mema-

likinden ve Migrel ve Gürel taraflar Devlet-i aliyye memalikinden ma’dud

olurdu. Lâkin Gürcistan hükümdarlar umur- dahiliyyelerinde müstakil olup

yalnz bâz hedaya takdimiyle izhar- merasim-i teba’iyyel ederlerdi. Fakat

gerek Gürcistan ve gerek Çerkesistan sevahili tamamen Devlet-i aliyye’nin

zabtnda idi.

3 Metinde eklindedir.

Tczâkir-i Cevdet 7
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Amma kabâil-i Çerakise ötedenberi bütün bütün istiklâl ve

serbesti ve hürriyet-i tamme üzere yaayp bir tarafn müdahalesini kabili

etmezlerdi. Hailâ ehl-i slâm olmalar hasebiyle salâtin-i osmaniyye’nin

makam- hilâfetini itiraf ederler iken Anapa ve Soucuk karalan aha-

lisiyle gâh sulh ve gâh cenk üzere bulunurlard. Fakat Rusya’ya olan

adavetleri ve cihet-i vahdet-i islâmiyye hasebiyle taraf hilâfet-penahîye

olan mutava’atlar iklizasrca muharebe vuku’unda asakir-i Devlet-i alivye

ile beraber Rusya seferlerinde bulunurlard. te sefer-i ahire kadar ol

havali ahvali bu minvâl üzere cari olup mezkûr muharebenin neticesi

olan Edirne muâhedesi hükmünce Rusyalu bütün memalik-i Kafkasya’y

benimseyip cebel-i Kafkas ahalisi ise bir vakitte Rusya hükümetini kabûl

etmediklerinden düz mahaller ahalisi zarurî kayd-i esre giriftar oldular

ise de yerleri sarp olanlar bu asrlara kadar Rusya’ya kar cenk ile megul

bulundular.

öyle ki Dastan- evsat ahalisi yüz bin hane kadar olup cümlesi

müslüman olduklar hâlde eyh âmil Efendi’ye tâbi ’ olarak Rusyalu

ile dâima cenk etmektedirler. Dastar- imâli ahalisi kezalik yüz bin

haneye karib olarak cümlesi müslüman olmala zahiren Rusya’ya tâbi

’

iseler de hufyeten ehl-i slama iâneden hâli deillerdir. Dastan- cenubî

ahalisi yetmi bin haneye bali olarak on bin hane mikdar Ermeni ve

bakisi müslüman olduklar hâlde birkaç kal’alan Rusyalu yedinde ise de

bu kakalarda mevcud olan Rusya askeri pek cüz’îdir ve ahalisi hususiyle

Dastan- evsata muttasl olan yerlerin halk frsat- buldukça Rusya ile

ederek Sc"h âmil Ef
er, ctb ^

tiziz ffllznüi) zizstzIskstlsrnds zc

etmekten hali olmazlar.

Kabartay ahâlisi altm bin haneye karib olarak muktezay-i mev-

ki’leri üzere Rusya teba’iyyetini kabûle mecbur olup ancak ehl-i slâm, ol-

duklarndan salâtin-i osmaniyye’ye duâ ile megul olurlar. Çerkesistan

ahalisi yüz bin haneyi mütecaviz ve kâffesi ehl-i slâm olmala taraf

Devlet-i aliyye’ye mâil ve müncezib olduklar halde serbesti ve istiklâllerini

muhafaza için bu âne dek Rusyalular ile cenk ve cidâl üzere bulunmulardr.

Gürcistan ahalisiyüz bin haneye karib olarak tahminen seksen alt bin

[hanesi] hnstiyan ve alt bin hanesi müslüman olup sekiz bin hanesiputperest

olan Os velsvan taifeleridir ki yerleri gayet sarp ve bir taraftan Dastan’a

ve dier taraftan Çerkesistan’ a muttasl olmala Rusya hükümetine tâbi’

olmamlardr ve Güreller eerçi Rusya teba’iyyetini kabûle mecbur olmular

ise de eski usûl ve âdat- serbestanelerine mâil olduklarndan zir-i himaye-i

Devlet-i aliyye’de bulunarak eski hükümdarlarnn neslinden olan beylerin

t

t
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taht- idarelerinde bulunma Rusya zabitanmn etvar- mütehakkimane-

Ierine tercih ile himaye-i Devlet-i aliyye’ye arzu-ke bulunduklar

muhakkaktr.

Elhasl Kafkas ahalisinin ekseri istiklâl ve hürriyet üzere olupfakat

bunlardan bazlar Rusya’ya müdara etmee mecbur olmular veyalnz Gür-

cistan ile Dastan- imâlî ahalisinin ekseri Rusya’nn taht- hüküme-

tinde kalmlardr. Lâkin Rusyalular büsbütün memalik-i Kafkasya’y

benimseyip ve cebel-i Kafkas’n cânib-i cenubîsinde bulunan Ermenis-

tan’n bir kt’asn dahi Kafkas eyaletine katp bi’t-tedric ahalisini celb

ile taht- ra’iyyete almak esbabn istikmâl etmek üzeredirler.

Kdfkas ahalisi ise canib-i garbden bir kuvvet gelib de kendilerini Rusya’-

nn pençe-i kabrinden halâs edecei güne intizar ile istiklâl ve hürriyetlerini ol

vakte kadar muhafaza edebilmek için silâh der-dest olduklar halde vatanlar

uuruna canlarn feda etmekte iken bu kene Rusya seferi zuhurunda “ara-

dmz ruz-i halâs ve saadet ite gelip göründü,, deyu kâffe-i ahali hare-

kete geldii esnada Avrupa donanmas Karadeniz’ e dühûl eder etmez

Rusyalulann sevahil-i Çerkesistan ve Gürcistan’ terke mecbur olduklarn

görücek ahali-i merkume bütün bütün Rusyaludan halâs bulduklar ve

hele Anadolu cihetinde artk Rusya hükmünün zâil olduu itikadna zâhib

olmular idi. fira Rusyalulann cebel-i Kafkas’ dan Anadolu cihetine

mürur ve uburlan Kabartay içinden açm olduklar tarîka münhasr olup

tarîk-i mezkûr ise gayet sarp olduu halde bir taraftan Dastan ve

dier taraftan Çerkesistan ahalisinin hücumlarndan havfile dâimâ bir

Rusyalular bu tarîka münhasr kaldklarnda Anadolu tarafnda bulunan

ordularnn takviyeli kendilerince pek mükil olmu idi. Bu halde altm

binlik bir muntazam ordu ile Arpaçay’ güzar ve yalnz Gümrü kal’asnn

muhasaras için on bin kadar asker terk ile doru Tiflis üzerine hareket

olunmu olayd ileride bir hâil olmadktan baka bu arada mevcud olan

göçebe-niin Kazaklarn kâffesi ehl-i slâm ve silâhor olmala bunlar

bi’t-tab ’ Devlet-i aliyye ordusuna mültehik olrak bir nev’ hafif süvari

peyda olmu olurdu ve bidayet-i enirde eyh âmil dahi Tiflis üzerine

harekete teheyyi göstermi olduundan Rusyalu birfrka-i askeriyyesini dahi

ol tarafa ifraz etmee mecbur olurdu. Bu surette Rusyalular yalnz bir

def’a meydan muharebesi edebilip ve kinciye meydan kalmayp asakir-i

Devlet-i aliyye Tiflis’e dahil olabilirlerdi. Bu surette Tiflis’in muhafa-

zas mühim olmayp belki tarîk- salif’üz-zfkrin medhali ehr-i merkumun

verasnda olmala hemen birkaç büyücek lâmlar ile tarîk- mezkûr ol
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mertebe tahrib olunabilirdi ki tesviyesi birkaç seneye mevkuf kalrd. Bu

hâlde Anadolu cihetinde bulunan Rusya askerinin hatt- ric’ati kat'’ edilmi

olacandan cümlesi esareti ihtiyardan baka çareleri olmamala bu mi-

sillu muzafferiyetlere intizar olunurken yetmi bine bali olan Anadolu

ordusunun ibtiday-i tekilinde ika’ olunan nizamszlk hasebiyle refte refte

dalarak nihayet bakyyesi Kars’ da esir olduuna yâr-u ayar mütehayyir

kalmtr ve bidayet-i seferdenberi Battm’ da bir büyük frka- askeriyye

mu’attal kaldktan baka muahharca krk bin kadar güzide askerin dahi

Sohum ve Kutayis taraflarndan dolatrlmalar bihude bir hareket-i

mecnunane olduu anlald. Hâlbuki Batun taraf sarp yerler olmala

esfar- sabkada ol havaliyi be bin kadar yerli askeri muhafaza eylerdi.

Binaenaleyh ol tarafn muhafazas için bir büyük frkay orada igal

ve tâ’til etmek bihude olduu gibi ol taraftan Kutayis’ e ve andan Tiflis’e

hareket dahi gayet düvar olup bunun için sarf- efkâr etmek abese itigal

demek olduu ötedenberi erbabnn ma’lûmu olan mevaddandr. Meer ki

Sivastopol üzerine sevk olunan kuvvet gibi fevkalâde cesim, bir kuvvet

ile gidilirse o yoldan dahi Tiflis’e gidilebileceini aklm keser. Amma

Kars tarafnda altm bin kadar güzide asker olsa Tiflis’e girilmek kabil

olurdu.

Ol havali ahalisi bu halât- gayr-i ma’ kulenin pey-der-pey zuhu-

runu gördükçe mütehayyir olduktan baka kendilerini celb için beri taraf-

dan gösterilen mudmelât- hakka ve söylenilen akvâl-i sadkay kabâil-i

merhumeye muzr surette göstermenin yolunu Rusyalular pek âlâ bildik-

t • t 7 a 7.
.. 7. : 7 ji

tefinden oazt vesctu ut huoau-t mtuMiit t^uc joâ>auvu vuvu

olmadklar cihetle ahali-i merhume bir müddet vuku dt- harbiyyeye kar-

dan mütehayyirane nazar etmee mecbur olduklar halde musalâha

lâkrds zuhur etmein biçarelerin iki elleri böürlerinde kalp bundan

sonra ke-mâ-fi’s-sâbk Rusyalu’nun pençe-i kahr-ü tegallübüne braklacak-

larn akllan keser ise her taraftan me’yus olarak artk Rusyafya] kâffeten

müdarava mecbur olacaklar b-tbah olduuna nazaran ite Rusyalular

memalk- Kafkasya’ya ma’ nevi ve hakiki bu musalaha ile mutasarrf

olmu olacaklar gelip görünüyor,,. te lâyihamz burada tamam

oldu.

Reid Paa bu lâyihay franszcaya terceme ettirip Canning’e

verdi. O dahi devletine gönderdi. Bunun ne mertebe te’siri ol-

duunu bimem. Fakat mahremane olarak iittim ki Paris kon-

feransnda ngiltere Hariciye nazr ve murahhas- evveli olan
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Lord Claredon 1
ile Paris’deki ngiliz elçisi ve murahhas- sani

olan zat hufyeten söyleip ba’dehu dar çkarken Âli Paa’ya

iaret etmekle o dahi beraber çktkta Sefir-i müârünileyh “Biz

Kafkas memalikinin bir baka ekle konulmasn der-miyan edeceiz-

Fakat yalnz bizimle olmaz ve bunun asl menafdi Devlet-i aliyye'ye

âiddir. Siz dahi muâvenet etmelisiniz ,, demi. Âli Paa ise buna ce-

vaben “
Bizce oralarn o kadar ehemmiyeti olmayp bizim Çürüksu ta-

rafnda biraz münazakal yerlerimiz var. Oralarn kurtarmakla iktifa

eyleriz ,, deyu cevab vermekle ngiliz murahhaslar hayret ile

sükûta mecbur olmular ve Rusyalu’ya müsâade sureti gösteril-

mi deyu Ingilizler tarafndan Clarendon’a itiraz olundukta “Ben

bir Türkten daha ziyade Türk olamam„ deyu Âli Paa’ya ta’riz eylemi

olduu dahi mesmu’dur. Bundan ziyade tahkikata zafer bula-

madm. Artk ikmali bimmet-i bergüzidelerine menuttur. 2

Fi 12 Haziran sene 94

TEZKRE N. 12

1272 senesi avâilinde Mekke-i mükerreme’de zuhura gelen

hâdisenin tafsilâtna dâir ber-vech-i âti verilecek ma’lûmat ve

tafsilât- mev’ude ol vakit me’muriyyet-i mahsusa ile ol canib-i

erefe izam olunmu ve ol esnada ferik rütbesinde bulunmu
olan Raid Paa’mn tahriratndan ve evrak- sâireden hülâsa

edilmitir.

Emîr-i Mekke-i mükerreme erif Abdülmuttalib Efendi ile

ile Cidde valisi Kâmil Paa uyuamayp beyinlerindeki müba-

yeet ve bürudet tezayüd etmekte idi. Kâmil Paa eerçi ters

ve tünd-luy ve imtizacsz bir zat idi. Lâkin Abdülmuttalib Efendi

andan evvel zzet Paa ve Âgâh Paa ile dahi münaza’a çkar-

m olduundan etvar ve mivan Bâbâlî’ve übheye düürmü idi.

1 Bu isim metinde eklindedir.

2 Cevdet Paa’mn 'bu tezkiresi, Kafkasya ya dair bal ve ksa bir

mukaddime ile Teni Mecmua , cilt II, say 49, 20 Haziran 1918 de neredil-

mitir. Tezkirenin altnda 23 Cumadelahire 1295 ve 12 Haziran 1294

tarihleri vardr.

Cevdet Paa, Krm ve Kafkasya Tarihçesi (stanbul 1307, ikinci tab’)

adl küçük risalesinde ve ma’ruf Tarih’inde (Tarih-i Cevdet ,
stanbul, 1309,

cilt 1 , s. 272 v.d.) de Kafkasya hakknda malûmat vermitir.
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Bey’-i üsera memnu’iyetini iltizam eden Düvel-i Avrupa’ya

müdara için Devlet-i aliyye üseray-i zenciyyenin men’ine karar

verip buna dâir vülât ve mutasarrfîne evamir-i aliyye yazlm
idi. te bu madde Mekke-i mükerreme’de fitne ihdasna vesile

ittihaz olunmutur.

öyle ki Cidde mu’teberan- tüccaranmdan olan Sevyid Abdullah

Ahmed Ba-Sabrin ve eyh Ahmed bin Osman ve eyh Abdülgaffar

bin Muhammed Ba-Gaffar ve eyh Yusuf bin Ahmed Ba-Nace ve

eyh Ahmed bin Abdullah Ba-Râs ve eyh Ali bin AbdullahBa-Ain
ve eyh Amr bin Abdullah Ba-Derb ve Hac Hüseyn bin Muham-
med Sindi taraf ndanmütereken ve 7 1 sene-i hicriyyesi recebinin on

üçü tarihiyle müverrehen ve ürefâ ve ulemay-i Mekke’den Ab-
dullah bin Muhammed el-Merganî ve Seyyid Abdulah bin Ukayl ve

Seyyid shak bin Ukayl ve Seyyid Muhammed bin Hasan-el-Habeî

ve eyh Cemâl Efendilere hitaben arabiyy’ül-ibâre bir kt’a mek-

tub gelmi. Hülâsa-i terceme-i me’âli budur ki “Süvey ve Msr
taraflarndan tevariid eden tahrirata göre gerek Çerke ve gerek Habe
ve zenci üerann men' -i füruhtuna dâir stanbul' dan emr-i âlî sadir olmu
idüine mebni canib-i Hicaz'dan getirilen üserann iadesine dâir Süvey

muhafzna emir gelip hattâ haylice üsera dahi idde olunarak be-takrar

bu tarafa gelmitir ve efvah- nâsta söylendiine nazaran bu emir kâffe-i

Memalik-i hakaniyye hakknda ân ve amil olup mukaddema ilân olunan

Tanzimat- Hayyriye’nin kâffe-i mevaddnm icras mukarrer imi ki biri

ite hu men'- ihno maddesi ve dieri hvdvd- ser' ivenin ihtdh ve biri

dahi âdây-i dinin Ceziret'ül-Arab'dan istedikleri yerlerde ebniye ina

edebilmeleri ve biri tâife-i nisvann kocalarnn yahud babalarnn yan-

larnda durmak istemedikleri surette kendilerine ve kiiffann ehl-i slâm

kanlarm tezevvüc etmelerine itiraz olunmamas ve keza tâife-i nisvann

elbiselerine dahi ve taarruz klnmamas suretleridir . te iittiimiz budur

ve eerçi bu maddeler henüz üserann merdi ve küffann Süvey' de ebniye

inas gibi tahakkuk etmemi ise de bu iki maddeden herkes duçar- haf
-ü. hayet olup bu haberi iiten ehl-i slâm azîm keder etmektedir. Nasârâ

ise el' ân bu Iususat ve belki daha efha makalât cehren tefevvüh eyle-

mektedirler. Bu surette hâkim bize kavâid-i küfriyyenin te'yid ve iâ' asiyle

her eyde kefere ile ihtilâf ve bilâd-i slama celb-i üserânn merdini nasl

emr eder. Mada-hâzâ ki celb olunmakta olan üserann kâffesi din-i islâna

dahil olmaktadr. Din-i islâmn mebnas kavâid-i din-i küffann her veçhile

hilafnadr. ite vâkf olduumuz havadisi size erh ve beyân eyledik.
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Siz dahi bu babda avakb- umura im’ân- nazarla bir ref-i sâibe muvaf-

fakiyet zmnnda sarf- efkâr ederek vuku- hali erif Efendimize arz

etmeniz rica olunur ki böyle kâffe-i bilâd-i islâmiyye ve hususa Ceziret-ül-

Arab hakknda neticesi nucib-i vebal olan bir su -i halin ref’i zmnnda
taraf- hazret-i sultanîye arz-i-hâl etmee size delâlet eyliye ve çünki

kâffe-i nâs Alekke ahali ve sâdâtmn ne hareket edeceklerine muntazr

olduklarndan îfay-i farize-i zimmet için muktezasvnca imâma

rz-i hâl etmelisiniz ^ jj]\ jlî js S
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te bu mektubun Mekke-i mükerreme’ye vürudu meb-

de’-i fitne ve fesad olmutur. Bu mektub ise Abdülmuttalib Efendi

tarafndan hafiyyen tertib ettirilmi olduu ferik Raid Paa’mn
tahkikat ve ifadat cümlesindendir.

Bu esnada Abdülmuttalib Efendi Tâif’de bulunup ol mek-

tubun Mekke’ye vürudiyle ulema ve ürefaya mûris-i lalecan

olduu akabinde Abdülmuttalib Efendi Mekke’de re’is’ül-ulemâ

bulunan eyh Cemâl Efendi’yi Tâif’e celb edip
“
Aluharebe-i

hazirann neticesi Devlet-i aliyye hakknda vahimdir. Bunun uhdesinden

gelemez. Bu muharebe bir suretle hitam bulsa dahi borcunun altndan

kalkamayp ezilir. Hem de Türkler mürted oldular ve eerçi imdilik irti-

dadlann ihfa ediyorlar ise de ba'dehu ilân edecekleri der-kârdr. te bu

eyyam- muharebe bize tamamfrsattr. Eskidenberi hakkmz olan hükümeti

imdi der- dest edebiliriz ve bu hususa ibtidanuuza men’ -i üseta maddesi ba-

hane olabilir ki imdiye dek her ne kadar buralara gelmedi ise de âiryerlerde

icra olundu. Kariben buralarda dahi icraya balanr. Fakat hac mevsiminde

asker kalabal olduundan hac mevsimi güzar edinceye dek iin te’hiri

lâzmgelir. Andan sonra maslahatmzn husulüne bakmalyz. Adaamâfih

imdiden esbab- lâzimesinin tedarükiine saf olunmaldr

„

yollu ma-

kulât- faside ile eyh Cemâl’i iyice kandrarak yakas srmal
bir hil’ât iksa ve hakknda ziyadesiyle usûl-i ihtiramiyyeyi icra

ettikten sonra Mekke-i mükerreme’ye iâde eylemitir. eyh Ce-

mâl dahi Mekke’ye vüsulünde gûyâ ki Abdülmuttalib Efendi’nin

kendi hakknda ibirar var iken bu kerre afv-eylemi olduunu
ilân için bu hü’ati giydirmi olduu ayi’asn vererek üç gün

ol hil’at srtnda olduu hâlde konanda oturup cemî’-i ürefa

ve ulema kendüye gelerek icray-i resm-i tehniyet etmilerdir.
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Hakikat-i hâlde ise lâzmgelenlerin celb vc teshiri zmnnda
Abdülmuttalib Efendi tarafndan me’mur olduu üzere emniyet

edebildii kimseleri mahrem-i raz ederek ifsâd- kulûba ââz edip

ulemadan eyh Sddk Kemâl ve eyh Fetâ ve nâib’ül-harem Sey-

yid Ali ve âfi’î imâm fakîl Abdullah ve Kudüslü Fityân' 1

ve Cârullah ve Seyyid Abdullah Sakkaf nam ehas ve daha
bâz sebük-mazâm ifal ve dlâl ve kendi efkâr- fitne-kârna

celb ederek cümlesiyle bu babda ahd-ü mîsak etmi ve ba’dehu

cümlesini Tâif’e götürüp Abdulmuttahb Efendi’ye bi’at ettirdik-

ten sonra Mekke’ye getirdiinde cümlesi mahremlerini âgâh ve

taraf be-taraf fitne ikazna ibtidar edip ancak izlar- fesada mene’
olabilecek madde zuhuruna kadar bu keyfiyet beyinlerinde mek-
tum kalarak mücavir ve müsafir olan ebnay-i türkden ve bâ-husus

asâkir-i ahaneden bir ferde ifa olunmamak üzere mukavele
ve muâhede etmiler; ve nakîb’ül-eraf bulunan Seyyid shak
Efendi’nin bir veçhile Abdülmuttalib Efendi tarafna meyl-

etmemesi nihayet kendisinin idamna sebeb olmutur. Çünki
Seyyid ishak Efendi sâdât- aleviyyeden gayur ve cesur ve lâübali-

mereb ve natuk ve âir-i bi-nazîr ve hak-gû bir zat-i sütude-

sfat olarak fetanet ve dirayeti ve hüsn-i hilkat ve cibilleti ikti-

zasnca sdk-u . hulûs- Devlet-i aliyye’yi iltizam eylemi ve âyan-
sadakat-niandan bulunduuna mebni Abdülmuttalib Efendi’nin

etvar- na-hemvarm müahede ettikçe “Bu hareketler erafete ya-

kr eyler deildir., kelâmlarm alenen ve bi-perva söylemekte

olmasiyle Abdülmuttalib Efendi dahi ana “Gel bu harfendazlktan

raz geç ve benimle beraber ol ve illâ sana baka suretle muâmele ederim,

farar görürsün„ yollu tehdidat ile an celb ve imaleye çalm ise

de ishak Efendi \y jj-l U mü’eddâsmca dorudan doruya

efkâr- hakkaniyyet-kânn söylemekten feragat etmemi ve Abdül-
mutatlib Efendi’nin sözlerine kulak amadktan baka yanma
varmaa bile rabet eylememi olduundan hakknda Abdül-
muttalib Efendi zmar- gayz-ü kin ile idamm tasmim etmekten
nâî beyan sadedinde olduumuz Mekke-i mükerreme hadise-

1 smi burada u i-ü (Kdyanî?) eklinde yazlan bu Kudüslü ahs,
daha sonra müteaddit yerlerde (Bk, £ 1 1 1 v. d.) JU3 (Fityânî) adiyle göste-

rilmi bulunduundan, biz ayn adamn ismini iki türlü yazmamak için,

doru olduunu tahmin ettiimiz Fityânî eklini tercih ettik.
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sinden dört be ay mukaddem Seyid shak Efendi Cidde yolunda
Mekke-i mükerreme’ye yarm saat mesafede vaki’ Hecâliye nam
mahalde kâin baçesinde na-mizac olarak ikamet etmekte iken

Abdülmuttalib Efendi oraya on nefer bevâridî göndermi (Bevâ-

ridî sekban hey’etinde kullanlr kölelerdir ki erifin dâiresi

halkndan ma’duddurlar). Bunlar Seyyid ishak’m yanma gelip

“Seni erif Efendimiz isttiyor. Kalk gidelim,, dediklerinde shak Efendi

“Halimi gördünüz ya. Ben bu hâl ile nasl gideyim. naallahu taâlâ

birkaç güne dek kesb-i shhat edersem giderim,, dedikte bevâridî nefe-

rat bu sözü sgaa etmeyip “Israr ettiin hâlde ser-i maktu’unu gö-

türmee dahi mezuniyetimiz vardr,, demeleriyle biçare shak Efendi

“Eer Rusyalu yakn yerde olayd ehid olmak için muharebeye giderdim.

Oras olmaz ise buras olsun,, diyerek cevab vermekle bevâridîler

an hâh nâ-hâh frasndan kaldrp bir deveye irkâben Tâif’e

götürdüklerinde yevmiye kendisine cüz’
i
yiyecek verilmek üzere

Abdülmuttalib Efendi tarafndan mahbese ilka ile ihtilâttan men’
olunmu hattâ müte’akben hanesinden bir kölesiyle kendisine

melbusat ve bâz levazmat getirildikte kölesiyle bile görütürül-

memi üç gün sonra yevm-i cum’a olup mücerred eza ve tahkir

için “Kalk camie gidip cuma namazn klalm,, deyu kendisine tek-

lif olundukta harekete mecali olmadn beyan ile itizar eylemi
ise de sgaa olunmayp hemen cebr ile yola çkarlm ve yolun

yarsn yayan yürüterek nihayet bi-tab kaldkta bir küçük hmara
bindirilmi shak Efendi ise gayat. cüsseli ve uzun boylu oldu-

undan ayaklar yerde sürünerek bin belâ ile böyle suret-i mu-
hakkiranede bn Abbas radyallahu-anhuma hazretlerinin med-
fen-i saâdetleri olan mahalde kâin-i câmi’-i erife götürülmü
ba’de edâ’is-salât herkese göstermek üzere câmi’-i erifin kap-
snda durdurularak hep cema’at geçip temaa ettikten sonra

ke-ma-fi’s-sâbk ol hmara irkâb ile çar ve pazar gibi mecma’-
nâs olan mahallerden geçirilip her taraf mesdud bir mahbesin
sakf delinerek ip ile içine indirilmi ve me’kûlât ve merubata
dâir bir ey verilmeyip bu veçhile mescun olduu halde üçüncü
gün vefat eylemi olduu görüldükte cenazesi Tâif mahkemesine
görtürülüp kad ve sâireye “Bakn. Boynunda ip yaras ve tesmim

eseri var m,, denilerek kef ettirilmi ve “Tâif’de müsafereten

mukim iken vefat etti,, deyu bir mazbata yaplm ve cenazesi

mahkemede gasl ile defn ettirilmi. aUU J.
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Eâbâlî Abdülmuttalib Efendi’nin etvannda itibaha düerek

sâlif’üz-zikr ferik Raid Paa ta’limat- mahsuseile 71 senesi eva-

hirindc baka ayi’a ile canib-i Hicaz’a gönderilmi idüinden

kendisine verilen ta’limat ile Kâmil Paa’ya yazlan emirname-i

sâmînin îzah- mes’ele zmnnda birer suretleri bu mahalle kayd-

olunmak müasib görülmütür.

Cidde valisi Kâmil Paa’ya ferik Raid Paa yediyle gön-

derilen emirname-i sâmî suretidir :

Emîr-i Mekke-i mükerreme devletli siyâdetlû Abdülmuttalib Efendi

hazretlerinin ol canib-i âlîye vusulündenberi zaten ve maslahaten evzâ’-

gayr-i me'mulenin mene' ve mebde’ i bir esasl ey olmayp eshab- fesadn

tarafeyne vuku ’ bulan ilkaât- garez-kâraneleri âsân olduu taraf Hâlâ-

larndan ve gerek Emîr-i müarünileyh canibinden i'ar olunduundan

evvelki hâl keen-lem-yekiin hükmüne konularak valilik ile emarete âid

vazife ve sfai- mütemeyyizenin yek-digerinde nisbet ve revabtna göre

müttehidane hareket klnmas bâ-irûde-i seniyye geçenlerde suy-i vâlâlanna

ve Emîr-i müarünileyh hazretlerine mahsusen tavsiye klnm idi. Emîr-i

müarünileyh Mekke- mükerreme rakib'ül-eraf- sâbk Seyyid Ishak

Efendi’yi bir suret-i muhakkire ve müz’ice ile Tâif'e celb ve tescin eyle-

mi olduu hâlde Efendi-i mumaileyhin vefat eyledii ve havali-i mu-

bareke-i hicaziyre' de bu misillû eyler vuku’ a geldii ve ale’l-husus Emîr-i

müarünileyh hazretlerinin mesalih-i vaki’ada mübayeneti cihetiyle havali-i

mefkurenin âsâyi ve emniyeti dahi pek de yolunda olmad kazayas

muahharen mesmu'- âlî-i hazrel-i hilâfet-penahî buvndmutur. Vuku’at-

nezkârenin uygunsuz ve hildf- rzay-i âlî olduu misillû Emîr-i mü-

arünileyhin def' -i vahet ve mübayenet ve mesâlih-i hicaziyye-de zat-i

vâlâlariyle müttehidane harekete da’veti zmnnda icra olunan vesâyâ ve

te'minatm te’ siliyle lavâli-i mezkûrenin matlub olan emniyet ve asayiinin

husulü dahi mechûl olmasiyle emaret-i erîfenin tebeddülü Devlet'çe lâzm-

geldiinden. mâdâ müarünileyhden ahali-i muharebenin meni olan tevah-

huuna bu def' a munzam olan ibu Ishak Efendi hadisesi bu tebeddüle

mahallince dahi icab göstermi olaca bedihî ve müarünileyhin Ema-

ret’ten infisali kaziyesini gerek ürefa ve ahali-i belde-i erifenin ve gerek

aâir takmnn memnuniyetle müahede edecekleri meni olarak mesned-i

emarete Dersaâdet’te dram etmekte olan devletin siyadetlu erif Muham-
med bin Avn hazretlerinin mahdumlar saâdetlû paalar Dersaâdet'te

kalmak üzere yine ik’âd tesib-i âlî buyrulmu' olup fakat ta’rife hacet

olmad üzere maslahatn ayan- itina ve vaktin dahi nezaketi hüveyda
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olmas cihetiyle evvel-i emrde Emîr-i müarünileyh hazretlerinin ahvalini

ve tebeddül-i emarete mahallince lüzum- kavi olup olmadn ve icab

hâlinde bunun suret-i icrasn ve havali-i mubareke-i mezkûrenin ahvâl

ve keyfiyyat ve âsâyi ve emniyetini ve mumaileyh Islak Efendi’ nin vefat

maddesinin dahi keyfiyyet-i hakikiyyesini bi’l-etraf ve suret-i mahremanede

zat-i vâlâlanndan tahkik etmek ve avdetinde getirecei ma’lûmat ve tah-

kikata göre icabna baklmak üzere kudemây-i ferikan- kiramdan ve

Dâr-i ûrây-i askerî âzasindan saâdetlû Raid Paa hazretleri müta’allik

buyrulan emr-ü ferman- hazret-i ehenahî mucebince âhar ayi'a ve

ta’limat- mahsusa ile ol tarafa ta’yin ve izam klnm ve tebeddül-i emaret

hakknda oraca lüzûm- hakikî ve kavî ve vakt-u hâl müsâid olup ta te’

-

lirinde mahzur göründüü takdirde derhâl îlân- keyfiyyet ile Emîr-i mü-

arünileyhi bi’l-istishab Dersaâdet’e getirmesi dahi Paa-yi müarünileyhin

cümle-i me’muriyyetinden bulunduundan bunun için ihtiyaten bir kt’a

ferman- âlî dahi tasdir ve Paa-yi müarünileyhe îla olunmu olmala

zat-i devletleri fetanet-i kâmile ve dirayet-i mütemeyyize ile mutlasf mü-

iran- izamdan bulunarak havâli-i mubareke-i hicaziyye’nin ahvâl-i

sahihasna imdiye kadar vukuf- kâmil hasl etmi olacaklar umur-

meczumeden bulunmala bi-mennihi-taâlâ Paa-yi müarünileyhin ol tarafa

vusulünde ta’limat dahi mutalâ’a buyrularak mevadd- mündericesi hak-

knda olan vukuf ve na’lûrnal- behiyye ve bunlarn icray-i kubatnda ârây-i

vâki’ a-i düsturîlerini bi’l-etraf Paa-yi müarünileyhe tebli ve ifade ile

kendisinin bir an evvel lâdesine himmet ve emr-i tebeddülün lüzumu mü-
*n
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düü surette dahi icray-i icabna bezl-i reviyyet buyrulmas siyaknda

ibu ukka-i mahremane terkim ve irsâl klnd.

Ferik Raid Paa’ya verilen ta’limatm suretidir:

Mekke-i mükerreme Emaret-i erife’sinde bulunan devletlû siyadetlû

Abdühnuttalib Efendi hazretlerinin ol canib-i eref-calibe vusulündenberi

zaten ve maslahaten bâz evzâ’- gayr-i me’muleleri rivayet olunmakta

olup Mekke-i mükerreme nakib’ül-eraf sabk shak Efendi’nin muah-

haren mahbusen vefat hadisesi dahi zuhura gelmi olduundan me’mur-

müarünileyhin esas- me’'muriyyeti ve sebeb-i îzam bu hususlar hakknda

Cidde valisi devletlû Paa hazretlerinden mahremane istihsâl-i tahkikat

ve ma’lûmat- sahihe etmekten ve bununla beraber alz edecei ma’lûmat-

mahalliyye ve hâl-ü maslahata göre lâzmgelir ise emaretin tebdili ve ol

takdirde Efendi-i müarünileyh hazretlerinin bu tarafa nakli maddelerini
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dahi icra eylemekten ibaret olmala tahkik edecei mevadd- esasiyye zrde

bend bend beyan ve teferruât uhde-i dirayetine havale olunur.

Emîr-i müarünileyh hazretleri ber-vech-i meruh ol canib-i âlîye

azimetinden!)eri birtakm evham ve hayalâta zehab ile gerek bu taraftan

gerek Cidde vülât- izamndan vahet ve adem-i emniyyet halinde ve o

cihetle mesâlih-i hicaziyve’ nin ber-vefk- dil-hâh- âlî h.üsn-i tesviyesine

sekte gelmekte bulunmu ve kendisi dahi ke-enne hakknda oraca ve buraca

bâz azviyyat vukufundan ve binaberin tahdi-i zihn eden bu misilli ey-

lerden me’yus ve meftur olduundan bahsile suret-i istifâda görünmü
olmasiyle mukaddemce verilen karar ve miita'allik buyrulan irade-i seniyye

mucebince sühulet görünür ise enr-i tebeddülün icras ve imkân görün-

medii halde tekir ve ihfâs suretleri Cidde valisi müarünileyh hazretlerine

havale olunmu olduu halde Emîr-i müarünileyhin te'mini kk mahal-

lince müreccah göründüünden kendisinin te’m.in ve taltifi ile umur- hi-

caziyye ve mesâlih-i urbaniyyenin ârza-i sekteden vikayesi suretine teebbüs

buyurulmu idi. Emîr-i müarünileyh hazretleri shak Efendi’yi bir suret-i

muhakkire ve nüfice ile Tâif’e celb ve teshir eelemi olduu hâlde muma-

ileyhin vefat vuku’ bulduu misillû havâli-i mubareke-i hicaziyye’de

daha bu güne eyler vuku’ u dahi muahharen mesnu’- âlî-i hazret- pa-

diahî buyurulup ve bu misillû vuku’at- maviye muvafk- nefs’ül-emr

isc pek uygunsuz ve hilâf- rzay-i âlî olup müarünileyhin her nasl ve

ne sebebe mebni ise ittihaz etmi olduu usûl ve meslek kendisinden ne'mûl

ve muntazar- âlî olan hale gayr- muvafk ve teebbüs buyurulan slâhatn

usûlü dahi meçhul olduuna mebni Emaret-i miia.rünilevhada arlk bir

tebeddülün Devlet.’çe lüzumundan mâda müarünileyhten ahali-i muharebenin

meni olan tevaühuna bu def’a munzam olan ibu shak Efendi hâdisesi

bu tebeddüle mahallince dahi icab göstermi ve müarünileyh hazretlerinin

Emâret’ten infisâli kaziyyesi bir güne su’ubete dümek öyle dursun bunu

ürefa ve sûdât ve ahâli- belde-i erifinin ve gerek aâir-i urbann kemâl-i

memnunivyetle müahede edecekleri rivayet olunmakta bulunmu ise de bu

husus umur- mu’ tena-bihadan olarak icrasnda tahkikat- sahiha üzerine

gidilmesi nczd-i hakayk-vefd-i hazret-i hilafet-penahîde tercih ve tasvib

buyrulmu olman me'mur- müarünileyh bi-mennihî taâlâ Cidde’ye

vusulünde zâhir-i halde kendisi[ni] aktar- hicaziyye’de bulunan asakir-i

hazret-i mülûkânenin tefti-i mesalihi me’muru gibi göstererek içyüzün-

den Vali-i müarünileyh hazretleriyle bu maddelerin müzakeresine giriip

Emîr-i müarünileyhin ahvâl ve keyfiyyat ne surette olduunu ve tebed-

dül-i emarete mahallince lüzmn- kavi olup olmadm bi’l-etraf ve gayet

mahremane tahkik edecektir.
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Emir-i müarünileyhin tahkik-i ahvâliyle Emaret’ten infisalini ma-

hallince kaviyyen ve 'sahihen lüzumu görünür ise mahdumlar saâdetlû

Paalar bu tarafta kalmak üzere Emarede devletlû siyadetlû erif Mu-

hammed bin Atn hazretlerinin yine nasbi lâyih- hatr- keramel-mezalir-i

hazret-i hilâfet-penahî olduuna ve müarünileyh Abdülmuttalib Efen-

di
1

nin muâmelât- merviyesinde râî kulûb- ürefâ ve ahali-i belde-i

mubareke ve meâyyih-i
,
urbann kendisinden meslûb’ül-emniyye ve ra-

honud olmas rivayat ve kudret ve evket-i hazret-i padiahînin ova-

larca dahi bilinmesi cihetleriyle infisah bir güne su’ubete clümiyecei

eerçi derkâr ise de kabâil içine savumas ve ol halde aralkta aktar-

hicaziyye’nin ihlâl-i âsâyiine çalmas mülâhazasna nazaran emr-i te-

beddülün bu tarafta ilâm m yoksa müarünileyh erif Muhammesi Efen-

dinin mukaddemce azlinde ittihaz olunan suretin icras m münasib olur

velhâsl tebeddülün icras takdirinde ne surette olmas mahallince ve mas-

lahatça eshel görünür ise an dahi Me’mur- müarünileyh Vdli-i müa-

rünileyh hazretleriyle bii-müzakere kararlatrmak lâzmgelecektir

.

Müarünileyh Abdülmuttalib Efendi hazretlerinin u hâl ve hare-

kâtndan dolay lavali-i mubareke-i hicaziyve’ nin âsâyi ve emniyeti muh-

tel. olup hâlbuki Cenab--Hak ile’l-ebed zîver-i dîhîm-i Hilâfet ve Sal-

tanat buyursun veliyy-i ni’met-i bi-minnetimiz Padiahmz efendimiz

hazretleri aktar- hicaziyye’nin dahi ez [her] cihet âsâyi ve emniyet ve

ahali ve sekenesinin huzur ve rahatn ziyadesiyle iltizam buyurmakta

olduklarndan ve hakkat-î halde dahi orann te’yid-i âsâyi ve emniyeti

7rmmet- Hilâfet i'p Saltanot- semvvdvp müiehattnn olduövndan havah-^ ' ’;/' ' '
_/_ o

mubareke-i mezkûrenin el-hâletü-hazih ahvâl ve keyfiyat ne suretledir

ve âsâyi ve emniyeti ber-vech-i dil-hâh- âlî yerine getirilmek ne güne

esbab ve vesâile muhtacdr Me’mur- müarünileyh buralarm dahi Vali-i-

müarünileyh hazretlerinden tahkik eyliyecektir.

îshak Efendi’nin mahdumu tarafndan canib-i âlî-i hazret-i padi-

ahîye takdim klnp sureti Me’mur- müarünileyhe verilen bir kt’ a arz-

hâlde beyan olunduuna göre müarünileyh Abdülmuttalib Efendi hazretleri

mumâileyh îshak Efendi’ yi mücerred nefsaniyete mebni bir suret-i cebriyye

ve tahkiriyye ile hanesinden kaldrp Tâf’e kadar irsal ile orada habs

etmesi ve mahbesde iken mumâileyhin vefat vuku’ bulmas ve sonra tezkiye-i

hâl ile vücuh- memleketten cebren mazbata alnmas kazayas dorusu

übhe götürür ey olup bu hâlin vuku’ u ise afak-gir olan adl-ü merhamet-i

seni.yye-i cenab- zül’ ullahîye bi’l-vücuh mugayir olarak hakkat-i halin

meydana çkarlmas lâzm geldiine mebni Me’mur- müarünileyh Efendi-

i



110 TEZÂKÎR-t CEVDET

mumaileyhin keyfiyyet-i vefatm dahi lâykile ve übhedcn beri olacak su-

retle tahkik edecektir.

Bir de bâlâda beyan klnd veçhile ba’de’t-tahkikat oraca tebed-

dül-i emârete lüzum- hakikî ve. kavî göründüü ve vakt-ii hâl müsâid

olup da fevt-i frsat olunmasnda yâni bir taraftan istizan olunup da

cevabnn vusulüne kadar te’hirde mahzur göründüü takdirde derhâl îlân-

keyfyyet olunmak lâzmgeleceinden Me'mur- müarünileyh bu suretin dahi

lede'l-hâce icrasna me’zun olmala ve bu hâlde meydana konulmak için

Emaret'vn erif Muhammed bin Aon hazretlerine tevcihini mutazammn
ihtiyaten bir kt’a emr-i âlî tasdir ve Me’mur- müarünileyhe îta kln-

mala müarünileyh icab halinde yine Vali-i müarünileyh hazretleriyle

bi’l-müzakere ve’l-iltifak bu veçhile dahi icray-i me’muriyyet ederek müa-
rünileyh Abdülmuttalib Efendi hazretlerini bi’l-istishab bu tarafa getire-

cektir ve müarünileyh hazretleri nezd-i Devlet-i aliyye'de mer’iyy’ül-hatr

ecille-i zevattan olmala esnay-i râhda tekrim ve ihtiram kaziyesine dikkat

olunup bununla beraber bir tarafa savumamak üzere kendisine renk ve

ser-riie verilmiyecek surette hüsn-i muhafazasna dahi takayyüd ve ih-

timam eyliyecekdir.

Me’mur- müarünileyh ibu me'muriyyet-i mühimmesinin bâlâda mu-

harrer mevadd- esasiyyesinde ve gerek müteferriât olan eylerde muktezay-i

rüd ve dirayeti üzere icray-i tahkikat ve istihsâl-i rna’lûmat- kâmileye

sarf- himmet ve gayret ettikten sonra orada tevakkuf etmeyip avdet bi-

mennihî ta’âlâ Dersâadete muvasaletinde arz ve ifade ile isbat- müd-

deay- fetunel eyleyecektir . El s z
1

sene 12y

Raid Paa ite bu talimat ile 72 senesi muharreminin do-

kuzuncu günü Dersaâdet’den hareketle saferin on altnc günü
Cidde’ye muvasalet eylemitir. Bu talimata nazaran kendisinin

hülâsa-i me’muriyyeti Kâmil Paa ile maslahat müzakere ve andan

ahz-i malûmat eylemekten ibaret olduuna mebni ann re’yiyle

harekete mecbur bulunduundan Cidde’ye vusulünden iki gün

sonra Kâmil Paa’n tensibi üzere Raid Paa Abdülmuttalib

Eferdi’ye bir kt’ a tahrirat göndermitir. Hülâsa-i ifadatmda

“Aktar- hicaziyye’de bulunan asakir-i nizamiyye-i ahaneyi muayene zm-
nnda bâ-irâde-i seniyye-i cenab- hilâfet-penahî canb-i Hicaz’a me’mur

olarak Cidde’ye bi'l-vusûl orada bulunan asakiri ahvalini tefti ve mu-

âyene eylemi olmasiyle Mekke-i miikerreme’ de bulunan asakir-i izamiy-

1 Zilhicce.
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yenin muâyenesi zmnnda ol canib-i eref-calibe dahi azimet edeceini

ve u kadar var ki cenab- n’ m’ el-me’âb- haimaneleriyle Vali Paa
beyninde mücerred bâz eshab- arazm ilkaatndan nâî bürudet hay-

lûlet eylemi olduundan u bürudetin külliyen ref’-u imhasiyle germi-

yet-i mahabbete bi't-takcil umûr- hicaziyye’ nin kemâl-i ittifak ve ittihad

üzere hüsn- rü’yet ve temiyeti murad- hayriyyet-îtiyad- âlî olarak bunun

istihsâl-i vesâili dahi kendisine ilâve-i me’muriyyet klnm olduunu

ve bizzat mülâkatla hâl baka olacandan Mekke-i mükerreme’ye te-

rifleri Vali-i müarünileyhe ifade olundukça ba’d’el-hac henüz Cidde’ye

avdet eylemi olmalariyle yol yorgunluunu daha ber-taraf edemediklerin-

den bahsile vadi-i îtizarde bulunuyorlar ise de her ne hâl ise hazine ve

unur- eyaletçe der-dest olan bâz mesalih-i mühimmenin arkas alndk-

tan sonra birlikte Mekke-i mükerreme’ye azimet edeceklerini„ beyan

etmitir. Buna cevaben Abdiilmuttalib Efendi tarafndan saferi

yirmi ikisi tarihiyle müverrahan bir kt’a mektub gelmi ise de
hakikat- maddeden asla bahs edilmiyerek yalnz tahriratn vu-

sulünü ihbardan ibaret bir mektub- resmîdir.

Halbuki akdemce bey’-u irâ-i üseramn men’ine dâir Cid-

de’ye gelmi olan emirname-i samînin oraca hükmünü icra et-

tikten sonra Kâmil Paa Mekke-i mükerreme’de dahi icab icra

olunmak üzere bu emirname-i samînin me’ alinden bahsile Mekke-i

mükerreme kaymakam Süleyman Aa’ya bir emirname gönder-

mi idüinden Süleyman Aa saferin on sekizinci sah günü
,,u— - -.-o u,— —r :„ tca,,,;i , _Li^-ct vc ^ji. o.i.1 [j uc i.^.am j. ma cu .£nn\_“

sini kraat ile izah- kevfiyyet ettikte cümle tarafndan zâhiren

mutavaat gösterilerek herkes mahallerine avdet eylemi ise de
ferdas çaramba günü Abdülmuttalib Efendi’nin Mekke-i müker-

reme’de kaymakam bulunan erif Mübarek Efendi Tâif’e gitmi
ve ferdas perembe günü reis’ül-ulemâ eyh Cemâl Efendi ma-
hallât eyhlerini celb ve cem’ ederek “ Üseramn men’ i maddesi er’ -i

erife mugayirdir ve bundan baka ezan- erif terkle yerinde top atlmak

ve tâife- nisvan açk gezmek ve nikâhn feshi nisvan yedinde olmak gibi

eri’at-i mutahharaya mugayir on dört teklifleri olmala Türkler mürik-

lerdir. Demlen hederdir ve evladlann esir etrrek halâldr„ deyu ifta

ederek cümlesini idlâl ve ifsad ile reis’ül-ulema iken reis-i ehl-i

fitne ve fesad olarak ülemadan ma’dud eyh Sddk ve eyh b-
rahim Fetâ ve nâib’ül-Harem Seyyid Ali ve afi’î imâm fakh
Abdullah ve kudüslü Fityanî ve Câullah ve Seyyid Abdullah
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Sakkaf ve daha birkaç sebük-mazam bi’l-istishâb önlerinde bir bay-

rak küad ve arkalarna bir güruh ekiyay peyrev ederek Cemâl

Efendi “ Türkder mürted oldu. Anlar ile ve anlara tâbi ’ olanlar ile muha-

rebe olunmaldr. Bizden olanlar cennetlik ve anlardan olanlar cehennemlik-

tir. Demleri heder malleri halâldr uy*j* ^ ufjdüshy

deyu yer yer nida ettirmitir.

Cemâl Efendi bu veçhile Abdülmuttalib Efendi’nin munta-

zr olduu fitneyi uyandrp hemen birçok kalabalkla mahke-

meye gelerek "Bey'-u iray-i üseramn merdi muhalif-i er'-i eriftir.

Bunu kabul etmeyiz ve sen hâkim'ü-er' olduun takdirde böyle mugayir-

eri’at olan mevadd bize niçin teklif edersin. Ya biz bunu evvelki gibi

icra edelim. Yahut sen de mugayir-
i

er’ -i eriftir deyu ilâm et. Biz de

bir arz- mahzar ederek istizan edelim
,,

deyu Kad Efendi’ye ilhâh

ve ihramlarnda Kad Efendi ve mahkemede bulunan kaymakam-

mumaileyh Süleyman Aa ve ''Böyle taraf- Saltanat- seniyye’ den

cref-sudur buyurulan, irade-i seniyyeye hiç hilâf- er’-i erifdir diyerek

verilir mi ,,
deyu ifade ve ffj Jy-çil \yJb\j âyet-i

kerimesini kraat ile cevaba mübaderet ettikte cümlesi birden

Kad Efendi’ye ve mumaileyh Kaymakam Aa’ya itâle-i lisan ve

lisana alnmaz ta’birat ile dünam ve bâz mertebe darb ederek

hâh nâ-hâh Kad Efendi yedinden istedilkeri gibi bir kt’ a mü-

rasele ahz etmiler. Ol halde mahkeme haricinde
“
Ümmet-i Mu-

hammed silahlann ve cihada hazr olun,, deyu bir ahs nida euncklc

bir takm ekya ellerine birar srk ve denek alp uçlarna birer

bez parças ta’lik ile bayrak küad ederek "Ümmet-i Muhammed

cihada hazr olun,, nidasn tekrarladkta her taraftan bir güruh-

fesad-enbuh oraya tecemmu’ eyledii esnada Süleyman Aa
maslahatn fenaya müncer olduunu anlayp civarnda bulunan

hükümet konana gitmek üzere mahkemenin Harem-i erîf’e

açlan kapusundan çkar kçmaz bir güruh- ekya yakasna

sarlarak telef etmek raddesinde iken nâib-i Harem-i erif Seyyid

Ali Efendi ne hâl ise bir takrible ellerinden tahlis eyledikte Süleyman

Aa sür’atle konana giderken be-tekrar ekvay-i merkumenin

arkasndan tâkib ettiklerini his eyledii anda mezbur konak

kapusunda bulunan Arnavud sekbanlarna alâ-rivâyetin “Urun,,

deyu emr etmi ve bu "urun,, sadasn ekiya dahi iittii anda
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tarafeynden tüfenk patlam ise de ibtida ne taraftan atlm
olduu henüz anlalamamtr ve bu esnada ahaliden dahi iki

kiiye kurun isabetiyle muharebe iddet bulmutur.
Bu hilâlde ise ser-defter-i ekya olan bir takm ürefa bir

nice ekyay bi'l-istishab Mekke-i mükerreme sokaklarnda gezip

halk fitne ve fesada dâvet etmekte bulunmular idi. öyle ki

erif Fehd önünde bir alem ve iki dellâl ve arkasnda bir takm
ekya ile beraber “Ta ehl-i Mekke bilâ-hisâb ve lâ-azâb Cennet''

e

girmenin zaman geldi. Türkler üzerine cihad edin ki anlar nasârâ ve

frenk oldular. Sizden kati olunan cennetlik ve anlardan kati olunanlar

cehennemlik olduunda itibah yoktur,, deyu nida ettirerek bu hey’etle

Bâb’ül-atik’den Harem-i erif’e dühûl ve Makam- brahim ile

Zemzern-i erif kuyusu miyannda Ba-karakolhane’ye ve ittisalinde

bulunan Veys 1 Paa konana kurun attrp hattâ atlan kurun-
lardan biri karakolhanedeki neferattan birine isabet ederek

biçare ehid olmutur ve kezalik bu fesadn zuhurunda eli ve
belki külli medhali olan erif Bâz dahi önünde bayrak ve iki

dellâl ve arkasnda iki yüzden mütecaviz ehl-i Mekke beraber

olduu halde esvakta (( \S

j

aII J-y-J deyu

nida ettirerek Bâb- Selâm’dan girip o dahi Ba-karakolhaneye
ve Veys , Paa konana tüfenk attrmtr ve bir taraftan dahi

erif Zeyd kezalik bir takm ekya ile Mehmed Paa’mn kona-
na doru gitmitir ve kezâlik erif Muhammed bin Abdullah
zadeler dahi bir takm ekya ile get-ü güzar etmekte bulun-
mutur.

Ancak Ba-karakolhane’de ber-vech-i meruh bir nefer telef

olcak karakolhane-i mezburdan dahi bi’z-zarure müdafa’aya kal-

klm ve hattâ asakir-i nizamiyye zabitan “
Etmeyiniz„ deyu

tenbil .etmi ise de asakir-i merkume “
Pey-der-pey bizden umluyor

ve bir neferimiz dahi telef oldu. Biz niçin duralm„ diyerek zarurî

müdafa aya gcrmiyet verilmi. Ol halde Harem-i enf’in ekser

kapular ahali tarafndan tutulup siper almmala lâ-yu’ad kurun
atlmakta bulunduu srada ne taraftan kumanda olunduu
ma’lûm olmyarak Harem-i erif’in dier kapularndan dahi asa-

kir-i nizamiyye dühûl ile tarafeynden haylice muharebe vuku’

bulmu ve hattâ Beyt-i muazzam’m kisve-i saâdetine ve Hace-

1 Tezâkir’de bu kelime ekseriya ^ bâzan eklinde yazlmtr.

Tczâkir-i Cevdet 8



114 TEZÂKÎR- CEVDET

rülesved’in mahfaza- erifesiin bir mahallime zararszca kurun

isabet edip ancak kang tarafn kurunlar olduu henüz ma’lûm

olmamtr. Bu srada bir mikdar adam dahi telef olmutur.

Hattâ yüzba Mustafa Aa u hadisenin vuku’unda hane-

sinde bulunup tüfenk sadas iidicek aslm anlamak üzere Ba-

karakolhane canibine gelirken esnay-i tarîkte sâlif’üz-zikr Mu-
hammed bin Abdullah oullarnn takm tesadüf ederek biçareyi

pâre pâre etmiler.

bu Mustafa Aa Seyyid shak Efendi’nin vefatnda Tâif’de

bulunup Mekke-i mükerreme’ye geldikte Abdülmuttalib’in

erif shak’a gadr etmi olduunu bâz mahallerde söyle-

mi olmas biçarenin telefine sebeb olmu idüini Raid

Paa bâz erbab- vukuftan tahkik eylediini tahrir eylemi idi ve

sâlif’üz-zikr erif Zeyd mevcud- maiyyeti olan ekya ile mirlivâ

Mehmed Paa konana gidip ve Paa-y mumaileyhi yemek

yerken bulup “Masrânî yahûdî,, diyerek ve türlü serzeniler ederek

yüzüne tükürmütür ve bu esnada serkerde-i süvâri küçük Mus-

tafa Aa askerinden be on neferin bâzs süvari ve bâzs piyade

olarak cem’ iyetin asl ne olduunu anlamak üzere biraz ann

konana ve biraz Livâ Paa konana giderlerken ibu erif

Zeyd’in takm rast geldikte neferat- merkumeden birini kati

etmilerdir.

Bu esnada Abdülmuttalib Efendi’nin akrabasndan

olup ancak sâdk- Devlet bulunan erif Mamur Efendi hane-

sinden çkp fitne ve fesadn teskini için tarafeyni üç gün mühlet

ile vechine alarak münadi nida ettirmekte iken miralay Haan
Bey yetierek asakir-i nizamiyyeyi Harem-i erif’ten çkarm ve

erif Mansur dahi ahaliyi teskin ile herkesi mahallerine irca’

eylemi olmasiyle saat dokuz raddelerinde muharebe teskin

olunmutur.

erif Mansur tarafndan ber-vech-i merul münadi nida

etmekte iken Abdülmuttalib’in akrabasndan erif Alkam ile

kethüdas Ahmed Efendi hazr bulunduklar halde mahalle eyh-

lerinden birisi gelip “Ta erif Mansur senin her bir emr-ii iradene

ihâle-i sem’-i itibar ve infaz ve icrasna ibtidar etmek cümlemizin vecibemi

zimmetidir. Ancak bu vaki’ann temdidi ve etraf ve eknafta bulunan ur-

bann gelmeleri için bâz taraftan ilân olunduu muhakkak olup bunun

üzerine dellâl nida ettirmek kâfi olmaz. Bir suret-i hasene ile urbann
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mahallerinden hareket etmemeleri çaresine baklmak lâzmgelir. Bunu
hasb’el-ihlâs arz ve beyan ederim

„

diyicek erif Alkam ile kethüda
Ahmed Efendi’nin levnleri mütegayyir olarak lisanlarndan ke-

lime-i vâhide sudur etmemi. Ammâ erif Mansur Efendi ol eyhin
ifadesini tahsin ederek derhâl tarafndan bir kaç adam tâyin ve
Muallâ ve eyh Mahmud taraflanna irsâl birle âyed urban
hareket edecek olur ve yahud casuslar gelir ise teblig-i hâl et-

meleri için, asakir-i âhâne ve ahaliyi vechine alm olduunu
beyan ve nida ettirmitir. Bu veçhile fitne kesb-i sükûnet edip

ol gece ve ferdas cuma günü bir hadise zuhur etmemitir. Fakat
ibu perembe günü vak’a-i mükedderesini ifahen Vali Paa’ya
ifade etmek üzere asakir-i muvazzafa süvarisinden irsâl olunan

üç neferin eyh Mahmud civarnda kâin Hâretülbâb’da tecemmü’
eden ekya önlerine çkp ikisini telef ve erif Müeyyed’in em-
riyle bir kireç kuyusuna ilka ile ihrak etmiler.

Hadise-i merkumeye dâir Mekke-i mükerreme kaymakam
ferik Veys Paa tarafndan gönderilen tahrirat cuma günü saat se-

kiz sularnda Cidde valisi Kâmil Paa’ya vasl olcak der-akab akd-i

meclis olunarak verilen karar üzerine Vali Paa tarafndan def’-ü

teskin-i fesad ve te’min-i ahâli için bir kt’ a buyruldu tastir ve hazine
ketebesinden lisan-aina Mehmed Rüdi ve gümrük emini Ri’fat

Efendiler ile yevm-i mezkûrda Mekke-i mükerreme’ye irsâl

olunmular.

Cumartesi günü Abdülmuttalib Efendi tarafndan da-
mad erif Zeyd ile kaymakam erif Mübarek Efendi ale’s-

sabah Mekke-i mükerreme’ye vasl olarak
“
Gerek ahali ve gerek

asakir-i nizamiyye Emir Abdülmuttalib Efendi’nin vechindedir. Karakollar

dahi merfû’dur. Ahali rahatta olsun,, diyerek münadi nida etdirmiler
ve karakollarn kaldrlmas hakknda Abdülmuttalib Efendi
tarafndan Veys Paa’ya bir kt’a tahrirat dahi getirmiler. Bunun
üzerine üç aded kebirce bulunan Müddeâ ve Yeni-karakol-

haneler ile Ba-karakolhane'den baka olan ve mahalle aralarnda
bulunan ufak karakolhanelerden asakir-i ahane çkarlmaa
baland esnada bâ-buyruldu te’life me’mur olan mumaileyhima
Rüdi ve Ri’fat Efendiler saat be raddelerinde iken Mekke-i
mükerreme’ye vasl olmular ise de dorudan doruya giremeyip

haric-i Mekke-i mükerreme’de vâki’ mezkûr eyh Mehmud nam
mahalde kâin Bâb mahallesi karakolhanesini erif Ahmed Paa
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tahliye ederken tesadüf ettiklerinde ba’de’t-tahliye Ahmed Paa
mumaileyhimay alp erifMansur’un konana götürmütür. Mez-

kûr konakta ferik Veys Paa ve miralay Haan Bey ve ürefa

ve sair zevat-i kiram hazr bulunmala Mehmed Rüdi Efendi

hâmil olduu buyrulduyu kraat ettirmek istemi ise de “Revi-i

hale nazaran buyruldunun krâati münasib olmaz

„

deyu ve bu Ab-

dülmuttalib Efendi kethüdas Ahmed Efendi ve erif Mansur

Efendi ve âirleri taraflarndan te’hir ettirilmitir ve Emaret

kaymakam erif Mübarek Efendi her ne kadar Mekke-i mü-

kerreme’ye varid olmu ise de konana gelmeyip haric-i Mu-
allâ’da Beyaziye nam mahalde kalm olduundan ve ann celbi

ise be-her-hâl lâzimeden olduunu erif Marnsur Efendi ifade

eylediinden teskin-i madde müzakeresi için gerek o ve gerek

ulema ve mütehayyizandan huzuru lâzmgelenlerin celbi zmnnda
adamlar gönderilip henüz erif Mübarek gelmeden kethüda

Ahmed Efendi ile ana müte’allik ürefa namaz klmak baha-

nesiyle hanelerine gitmiler ve bir buçuk saat sonra henüz med’û

olan zevat gelmeden avdet etmiler. Müte’akben ulema ve ahali

dahi tevarüd etmekte iken konan karsna bir takm ekya
toplanarak bir cenaze getirip “Biz kendi halimizde iken Müddeâ

karakolharesinden kurun atlarak bu adam kati ettiler., deyu feryad

ettiklerinde erif Mansur Efendi “Hââ karakolhaneden tüfenk en-

dahtma cesaret etmezler. Siz kendiniz anlam üzerine varp takaddi ediyor-

mrmz--, deyu cevab vermi. Hâlbuki mezkûr cenaze oerembe
günü vuku’ bulan muharebede yaralanp ol gün vefat etmi

olmala ber-vech-i bâlâ namaz klma bahanesiyle çkldkta te-

darük olumu bir sanî’a olduu siyak- halden anlalmtr.
Bu esnada erif Mübarek ile ulema ve ahaliden med’û olan-

lar erif Mansur’un hanesine geldiklerinde ekyay- merkume

tarafndan tüfenk endahtma mübaeret olunmu ve “Zorunuz

nedir. Niçin tüfenk atyorsunuz,, denildikte “Müddeâ karakolundan bize

atyorlar. Biz dahi atyoruz ve o karakolun bekasm istemeyiz
,,

deme-

leriyle bu karakolhanenin tahliyesine karar verilmi iken buna

dahi kani’ olmayp yine tüfenk atmaktan hali olmadklarna

mebni lede’s-suâl “Yeni ve Ba-karakolhanelerini dahi istemeyiz,,

demeleri üzerine ana dahi muvafakat olunmu ise de yine tüfenk

endahtmdan fari olmayp eerçi tüfenklerin kurunlar bir yere

isabet etmiyor ise de mucib-i tevi-i kulûb olduundan be-tekrar
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“Her ne ki istediiniz ise kabul ve icra olundu. Bu edebsizlii niçin ediyor-

sunuz,, deyu suâl olundukta ekyalar tarafndan “
Siz ulemamz

cem’ edip ve balayp Vali Paa tarafna göndereceksiniz. Biz ulemamz

dahi isteriz,, demeleriyle ulema dahi iâde olunmu ve erif Mü-
barek tarafndan “

Tüfenk atlmasn,, deyu delMllar nida etmekte

iken ekya güruhu akdemce canib-i mirîden ina olunmu olan

salif’üz-zikr Yeni karakolhane’yi eyh Cemâl Efendi’nin fetvas

ve kudüslü Fityânî’nin tevik ve ras ile garet vehedm etmiler

ve yine ulemadan eyh Ali Kürdi ve eyh Yahya Kürdî emr-i

tevik ve ifsadda erik olup hattâ ikisi dahi ekyaya yevmiye

ve ta’yinat vererek, karakolhanenin hedmine dek yanndan ayrl-

mamlardr. Bundan sonra eyh Cemâl ve eyh Sddik Efendilerin

fetva ve tevikleriyle ekyây-i merkume mahall-i müdiriyyet olan

Remzi Efendi konan yama edip eyay-i masube erifAlkam’n
emriyle erif Zeyd’in konana nakl olunmutur ve ba’dehu erif

Zeyd ma’rifetiyle ekya mirliva Vehbi Paa’mn konam basp
ve civarnda olan hanelerin sathlarna çkp tüfenk endahtiyle

Vehbi Paa’mn evlâd ve iyalini tazyik ve bir cariye ve bir kölesini

mecruh ve bir çavuunu kurun ile kati ve iki esbini telef eylemi

olduklar esnada bn Avn hazretlerinin damad Nâsr Efendi

Vehbi Paa konana gelerek bâz eyasiyle beraber harem ve

selâmlk halkm kâmilen kendi konana götürmütür ve yine yevm-i

merkumda Cezâir-i garb ahalisinden olup hüccac- müslimînin

mcSâimi'n IcbViyc ctûicKc Oktu ICoSLüütiii IldCi ITüScyii ilân

bir zatn dahi hanesini garet ve hedm ettikten sonra cümlesi

yerli yerine çekilmilerdir.

Ferdas pazar günü “
Kimse silâh tamasn,, deyu erif Mü-

barek Efendi tarafndan dellâllar nida ettirilerek iddetli yasa
edilmi ise de ibu vak’a Abdülmuttalib Efendi takmnn icad-

kerdeleri olup imtidad dahi anlarn murad olduu halde iste-

dikleri raddeye gelinceye dek iin mektum tutulmas mültezem-

leri imi. Hâlbuki iin o raddeye gelmesine erif Mansur’un mes-

lek ve mivâr mâni’ imi. Binâenalyh ber-minvâl-i sabk erif

Mansur’un asakir-i ahaneyi ve ahaliyi vechine almas ve urbam
Mekke-i mükerreme’ye dühulden men’ etmesi hususlarndan Ab-

dülmuttalib Efendi zahir-i hâlde beyan- mahzuziyyet eylemi ise de

kendisi Tâif’te mevcud iken dellâllar ann nam- haimanesine

nida ettirmeyip te kendi namna nida ettirmi olmasndan dolay
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erif Mansur’a muber’ül-hatr olduunu ve fi-ma-ba’d erifMan-
sur böyle Emaret’e âid hususlara müdahale etmiyerek kendi mesali-

hiyle megul olmasn ve bu ettii hareket kanunlarnca mezmum
ve muhill-i edeb olduundan evlâd- arab beyninde lisana gelmi
idüini yannda bulunan erif Yahya-zade erif Haan ve erif
Muhammed Efendilere söyleyip anlar dahi erif Mansur’a i’âr

etmiler. Hâlbuki Seyyid shak Efendi vak’as henüz zihinlerinden

çkmam olduuna mebni erif Mansur Efendi bu haber-i baridi

iidicek duçar-i endie olarak artk canndan emin olamyaca
cihetle hemen levazm- seferiyyesini tedarük ile Dersaâdet’e gel-

mek üzere Mekke-i mükerreme’den hareket ile ferdas pazartesi

günü Cidde’ye varm ve her ne kadar Dersaâdet’e azimet etmek

istemi ise de “imdilik münasib olmaz

„

denilerek Vali Paa tara-

fndan avk-ü te’hir ettirilmitir.

Abdülmuttalib Efendi yaver-i harbi miralay Hac Ahmed
Bey ile mensubamndan erif Abdülmu’in ve Mustafa Musa’y
ale’l-acele Mekke-i mükerreme’ye gönderip “Ahaliyi cem’ ile suâl

edin. Meramlar ne ise mahzar yapsnlar. Siz dahi alp Vali tarafna

götürün ve derhâl cevabn alp getirin

„

deyu emr eylemi olmasiyle

sah günü Mekke-i mükerreme’ye geldiklerinde ahaliyi cem’ ile

meramlarn suâl ettiklerinde ahali
“
Evvelâ biz buradaki askeri

istemeyiz. Bu askeri kaldrp baka tabur getirsinler. Saniyen üsera bey’u

rasna me’zun olalm. Salisen Cidde’de ngiliz ve Fransz konsoloslarn

istemeyiz. Bandralar kalksn ve kendileri de gitsin,, demeleriyle bu
me’alde müttehid’ül-mazmun iki kt’a mahzar tahrir ve temhir

ile biri Abdülmuttalib Efendi’ye gönderilmi dierini dahi mu-
maileyh miralay Ahmed Bey ile refikleri alp “Ahalinin meramlar

ne ise icra olunsun,, mazmununu hâvi olarak Abdülmuttalib Efendi

tarafndan verilmi mektub ile bereber Vali Paa’ya îsâl etmek

üzere Mekke-i mükerreme’den hareket ile çaramba günü Cid-

de’ye varmlar. Mezkûr mahzarlarn akdemce Tâif’te Abdül-

muttalib Efendi’nin arabî kâtibi tarafndan yazlp bâ’dehu Mek-
ke’de temhir edilmi olduu mervidir ve mahzarlar temhir için

ürefa ve ulemaya dolatrld srada Davudiye müderr isi Da-

stan! Haan Efendi’ye götürüldükte
“
Böyle ey temhir olunmaz.

Doru söyliyelim. Devlet-i aliyye büyük ve merhameti galibdir. Sonra

afimizi ricaya yüzümüz olsun,, demi. Haan Efendi ulemadan

âkil ve sadk encâm-bîn bir zat imi. Cemâl Efendi ise anm bu
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sözleri üzerine hiddet ederek ana
“
Sen kezzabsn,, deyu tekdir

etmi. Meclis daldktan sonra medrese ve hanesinin yama
edilmesine fetva vermi ise de maliki müftisi eyh Hüseyin Efendi

ricasiyle halâs olmutur.

Bu esnada Abdülmuttalib Efendi tarafdaram urban tahrik

ile bütün aktar- hicaziyye’yi bulandrmak dâiyesinde bulunup

erif bn Avn hazretlerinin Mekke-i mükerreme’de bulunan

damad erif Abdullah binNâsr ise gizlice her tarafa mektublar

gönderip tedabir-i hakimane ile Abdülmuttalib takmnn seyl-i

azm-i fasidlerine sed çekmekte bulunmutur. Fakat bâz erazil-i

urban Mekke-i mükerreme ile Cidde arasnda bulunan babozuk
askerine ve ebnay-i sebile taarruz ve taaddi etmekte bulunmu-

lardr. Hattâ Cidde’ye iki saat mesafede kâin Veziriye nam ma-

halle hilâf- me’mûl olarak urban gelip ber-mu’tad bilâ-esliha su

almaa giden asakir-i ahanenin on be re’s saka develerini al-

mlardr. Biz gelelim ma-nehnü-fihimize.

Mahzar- mezkûr Cidde valisi Kâmil Paa’ya vâsl olcak

derhâl akd olunan mecliste verilen karar mucebince Mekke-i

mükerreme ahalisinin tatyib-i kulûbunu mutazammm bir kt’

a

buyruldu yazdrp âir matlûbatmza müsâade mümkin ise de

konsolos keyfiyeti zamanmzda olmu bir ey olmayp müddet-i

vafiredenberi Devlet’ çe vuku’ bulmu bir keyfiyet olduundan ana

bir cevab verilmiyerek behemehâl mahalline arz olunmak lâzm-

gelecei cevabiyle sâlif’üz-zikr miralay Ahmed Bev ile refiklerini

iâde etmekle anlar dahi cuma günü Cidde’den hareket ve fer-

das Mekke-i mükerreme’ye muvasalet etmiler ve doruca Ab-

dülmuttalib Efendi’nin kethüdas Ahmed Efendi’nin ikametgâh

bulunan ve Harem-i erif’e muttasl olan medreseye gitmiler ve

hemen ulema ve ürefa ve vücuh- belde cem’ olunarak mezkûr

buyruldu krâat olundukta hazr bi’l-meclis bulunanlar cümleten

rûy-i mutavaat göstererk
“
Abdülmuttalib Efendi tarafndan dahi

tasdiki amil bir kt’a buyruldu isteriz„ demeleriyle keyfiyet ket-

hüda ve Kaymakam- Emaret ve âire caniblerinden Abdülmut-

talib Efendi tarafna yazlm. Abdülmuttalib Efendi ise bu es-

nada akçe kuvvetiyle Devvi Zeyd 1 ve Abâdile ve Beni-Süfyan

kabilelerinden iki bin kadar urban cem’ ederek damad erif

1 Metinde arap harfleriyle jç 3 35 yazlan bu tâbir, baka eserlerde

j_j st (Zevî Zeyd) eklinde görülmektedir.
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Muhsin kumandasna vermi ve bunlar Cebel-i Arafat’a yaum
saat mesafede müceddeden kal’a tarznda ina ettirip Simâr tes-
miye olunan konann pi-gâhmda ikame ettirmi idi.

Hâlbuki urbann yanlarnda yalnz bir kazan bulunmala
pilav tabhnda takaddüm iddiasna düüp biribiriyle mücadele
ederek ve kavgay aztarak Abâdile kabilesi ürefâsmdan birisine
kurun isabet etmi ve tarafeynden be alt nefer telef ve be on
neferi mecruh olmu idüi cihetle urban’m biraz dalm idi.
Ahali-i Mekke ise Abdülmuttalib Efendi tarafndan muntazr
olduklar buyruldunun te’ahhur- vürudiyle beraber urbann
öyle cemiyetim stmâ’ edcek “Encam- kâr neye müncer olacak„
deyu hâl-i ihtilâlde bulunduklarndan derun- Mekke’de dük-
kânlardan bâzlar açk ise de ekseri kapal idi. Birkaç gün hâl
bu minvâl üzere câri iken rebiülvvelin üçüncü ça.ramba günü saat
dört sularnda iken açk bulunan dükkânlarn dahi kapanm
olduunu ber-vech-i bâlâ mukaddemâ Cidde’den gelmi olan
Mehmed Rüd Efendi görüp bâz zevattan lede’s-suâl Âbdül-
muttalib Efendi Mekke-i mükerreme’ye gelecek olduundan
cemî’- ahalinin müsellâh olarak Safâ ile Merve beyninde
Mes a tabir olunan mahalde hazr ve âmâde bulunmalar
emrim kaymakamlar bulunan erif Mübarek Efendi ma-
hallât eyhlerine tebli ve gelecei günün dahi ifade oluna-can va’d eylemi olduunu ifade etmeleri üzerine Rüsdi Efendi
hemen Reis Paa’nm yanma varp mirliva Mehmed Pasa d„Tü
hazr bulunduu halde keyfiyeti iittii gibi nakil ve hikâye ve
Abdülmuttalib Efendi’nin Mekke-i mükerreme’ye gelmesi def'-i fitne için

ahlayp, belki ’âl- nâre- fesad için olduu revi-i hâlden anlalmtr„
eyu ifade eyledii esnada lisan- arabîye aina asakir-i sâhâne

mülâzimlerinden birisi bi’l-vürud “erif Mübarek siZe selâm 'etti. e-
rif hazretleri bugünler Mekke- milkerremefe gelecek imi. Asakir-i nizamiyye
ve sâr ahmâl ve ekalini nakl için mkdar- kifaye develer tedarik olun-mu kâffe- asakirin klâ’- hakaniyyeden ihrac ve erif hazretlerimin
Mekkeye vücudundan evvel Cidde’ye îZam olunmalar ve yerlerine ol
mikdar askerin Cidde’den Mekke’ye celbi hususu Vali Paa tarafndan
Abdülmuttalib Efendi'ye yazlm ve develer dahi tedarük edilmi olduun-
dan kendileri dahi hazr olsunlar,, deyu haber verdikte Rüdi Efendi
“Hââ Vah Paa klâ’- hakaniyyenin urban eline verilmesini emr etmez.
Abdülmuttalib Efendi’nin bundan garaz

.
bir desise ile kal’alarm teshi-
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hirinden ibarettir. Bu suretin Vah Paa’ya ifadesi lâzmdr. Fakat buna
dahi müsâade-i zamaniyye yoktur. Ciran- Beytullah’n pây-mâl olmalar
ise kat â caiz olamyacandan fitnenin def’i çeresine baklmak vacibdir.

Benim de Cidde’ye azimetim lâzmgeldf diyip ve hemen esbine suvar
olarak hac tarîkiyle lgar edip yollarda çok muhataralar geçi-
rerek çaramba günü ale’s-sabah Cidde’ye lede’l-vusûl vuku’- hâli
beyan edicek bir tedbir-i âcile teebbüs olunmak lâzmgelmi ve
Abdülmuttalib Efendi nin isyan vâzhattan görülmütür. Hâlbuki
Emaret-i Mekke-i mükerreme uhdesinde bulundukça urbana
te sir-i nüfuzu ziyade olup fesad gittikçe tezayüd ve terakki ederek
sonra def’i duçar- suubet olacandan îlân- azli münasib ola-
ca Vali Paa ile Raid Paa beyninde bi’l-mutalaa derhâl Ab-
dülmuttalib Efendi’nin azliyle Muhammed bin Avn Efendi’nin
emareti ilân ve Raid Paa’nm hamil olduu ferman- âlî krâat
olunmaa mecburiyet elvermitir ve erif Muhammed bin Avn’in
oraya vusulüne kadar ürefadan birinin kaymakam ta’vini lâzm-
gelmekle akdemce def -ü teskin-i fesad maddesinin müzakeresi
için Cidde’ye celb edilmi olan Bin Avn damad erif Abdullah
bin Nâsr Efendi kaymakam nasb ve ta’yin olunarak rebiülevvelin
üçüncü perembe günü kâffe-i me’murîn ve vücuh- Cidde hazr
olduklar halde ferman- âlî-i mezkûr krâat olunduktan sonra
vakit geçiril miyerek Mekke-i mükerreme’de dahi krâat olunmas
lâzme-i hâl ve maslahattan olduuna mebni Raid Paa ile

Abdullah bin Nasr Efendi’nin hemen Mekke-i mükerreme’ye
azimetleri tasmm olunmu iken Abdülmuttalib Efendi’nin gûyâ
ki def -i fesad için çaramba günü akam Mekke-i mükerreme’ye
gelmi olduuna dair \ ali Paa’ya yazm olduu tahrirat vâsl
olcak Vali Paa Abdullah bin Nâsr Efendi ile erif Mansur
Eiendi’yi celb edip anlarla müzâkere-i keyfiyyet ettikte hakikat-i
hale kesb- vukuf olunmadkça a.le’l-immiyâ Mekke-i mükerreme’ye
gidilmek münasib olmayacan ikisi dahi bi’l-ittilad ifade etmeleri
üzerine Raid Paa’nm hareketi te’hir edilmitir.

Abdülmuttalib Efendi nin Mekke’deki harekâtna gelince
müarünileyh Mekke’ye vusulünün ferdas kumandan Veys
Paa ya bâz mevadd- mühimme ifade olunmak üzere “Söz anlar
bir iki adam göndersin„ deyu haber göndermi olduundan Veys
Paa yoklamac Atâ Efendi ile lisan-aina âban Aa’y gönder-
mi olmala Abdülmuttalib’in konana vusûllerinde kethüdas



Ahmed Elendi
“
Ferik Paa ve maiyetindeki asakir-i nizâmiyye vemuvaz-

zafann ve haremlerinin velhasl cümlesinin alimdi ve ekalini tahmil için

lâzmgelen develeri hazrladk. Hemen kal’ alan terk ile Bahre’de

bulunan asakir mülhak olup birlikte gelsinler. Bana kurun atsnlar. Bu
suret ilerine elvermez ise oradan gelecek asakire muavenet etmiyerek bi-

taraf duracaklarna beni te’ min için bir kt.’a mazbata versinler. kkayn-
den herhangisi ilerine elverir ise hemen vakit geçmeksizin icras erif
Efendimizin iradeleri iktizasndandr. Ferik Paa’ya böylece ifade edin ve

seri’an cevabn getirin,, diyerek mumâileyhimay iâde etmekle av-

detlerinde Veys Paa’ya keyfiyeti ifade ettiklerinde akd-i meclis

olunarak keyfiyet lede’l-mutalâa kal’alarm terki bir veçhile câiz

olamyacamdan bitaraflk senedi vermek kk tercih olunmala
asakir-i ahanenin me’kûlât verilmek artiyle bitaraf bulunacak-

larna dâir bir kt’ a sened tanzim ve irsâl olunup tâ Bahre’deki

frka Mekke-i mükerreme’ye dahil oluncaya dek krk üç gün
kafada mahsur kaldklar eyyamda biçarelerin evlâd ve iyâlleri

dahi kafa içinde harabezar yerlerde askerle muhtelit olarak

envâ’- mihan ve meakkat çekmilerdir. Bu esnada Devlet-i

aliyye gayretini güden ve asakir-i ahaneye bâz cihetle muâvenet
eden çed nefer kimesneleri Abdülmuttalib Efendi tevkif ile Tâif’e

tard ve teb’id etmi idi. Gelelim Bahre’deki imkann ahvaline.

Ber-minvâl- meruh Muhammed bin Avn hazretlerinin ema-
retine dâir olup Cidde’de krâat olunduktan sonra Mekke-i mü-
kerreme de dahi krâatine karar verilmi olan ferman- âliye

ta’zimen Raid Paa maiyetinde bulunmak üzere Cidde’de bu-

lunan asakir-i ahaneden iki bölük ile bir mkdar asakir-i mu-
vazzafa Cidde’den ihraç ile nsf- tarîkte vâki’ Bahre nam mahalle

gönderilmi iken Raid Paa’nm hareketi teahhür edicek bu asker

dahi Bahre’de tevkif olunmular idi. Müteakiben Abdülmuttalib

Efendi tarafndan çend nefer eriflere terfikan alt yedi yüz kadar

urban ibu Bahre’deki asker üzerine hücum ettirilmi ise de
asakir-i ahanenin müdafa’alariyle urbann bir hayiicesi telef ve

bâkisi münhezimen avdete mecbur olmular. Bunun üzerine

Bahre’ye alt bölük asakir-i ahane ile bir kt’ a da top ve birkaç

yüz süvari asakir-i muvazzafa ve yetmi kadar piyade arnavud
askeri daha gönderilmi ve Emaret kaymakam olan erif Ab-
dullah bin Nasr Efendi dahi Abdülmuttalib Efendi’nin cem’

etmi ve etmekte bulunmu olan urban letâif’ül-hiyel-i hakimane
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ile datmak ve bir mkdar urban askeri toplamak üzere oraya

izam edilmi olduuna mebni Bahre’de epeyce bir kuvvet tedarük

olunmu idi ve Abdullah bin Nasr Efendi asakir-i merkume ile

Bahre’ye giderken esnay-i rahda önlerine birtakm usat çkm
ise de maiyetindeki asakirin mukavemetiyle firara mecbur olarak

Efendi-i mumaileyh salimen Bahre’ye vusûl bulmu idi.

Çend ruz mürurunda Abdülmuttalib Elendi tarafndan bir

kaç erif ma’iyetiyle sevk olunan iki bin kadar urban Bahre üzerine

hücum ettiklerinde ke’l-evvel münhezimen avdete mecbur olup

fakat asakir-i ahaneden bir nefer ehid ve üç nefer mecruh ve

asakir-i muvazzafa süvarisinden bir nefer ehid ile alt nefer

mecruh vuku’ bulmutur.

Bunun üzerine Abdülmuttalib Efendi akçe kuvvetiyle bana
birtakm urban cem’ ile etraf ve eknâfa ner-i erare-i fesad

etmekte olmasiyle frkann bir müddet Bahre’de tevakkufu

lâzmgelmitir.

Bu esnada Veys Paa tarafndan Vali Paa ile Raid Paa’ya

çend kt’a tahrirat gelip mefahiminde “Eer Emaret’in Muhammed
bin Avn hazretlerine tevcihi ferman- âlîsi sahihen Dersaâdet’den gelmi

ise Abdülmuttalib Efendi’nin mutana’at edeceini ifade zmnnda ahali-i

Mekke-i mükerreme’ den nakîb-i sâdât ve ana mümasil ulema ve ürefadan

yedi sekiz kimesnenin Abdülmuttalib Efendi tarafndan gönderilecek ol-

duu ve Mekke-i mükerreme’ de ve yol üzerinde toplad urban dahi cüz’iyat

kabilinden olduu ve Abdülmuttalib Efendi iiâai edecek olduu -halde

Raid Paa’nn .Mekke-i mükerreme’ye vusulünden sonra hasl olacak bir

keyfiyet idüi ve Bahre’ deki frkann Mekke’ye hareketinde biraz daha

ihtiyar- te’enni olunur ise kakalarda mahsur olan asakir-i ahanenin dahi

önü alnamyacandan yine bir fesad- azîm zuhur edecei ,, dere ve

tastir olunmala Raid Paa hemen Cidde’den hareket ve Bahre

mevki’ine azimet edip esnay-i rahda Cidde ile Bahre arasnda

msf- tarîk.a karib Cerâde kahvesi nam mahalde sedd-i

rah olmak sevdasiyle ale’l-gafle cebel arasndan iki yüz kadar

urban zuhur ile hücum etmiler ise de mevcud- ma’iyyeti olan

bir bölük piyade ile altm kadar süvari asakir-i muvazzafas

mukabele etmein usâttan çend neferi itlâf olunarak âiri dahi

firar etmekle asakir-i ahaneden bir neferin burnu kanamakszm
Bahre’ye vusûl bulmular ve hemen mühimmatn nakline kâfi

develerin vüruduna muntazr olmular.
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Bu srada Mekke-i mükerreme’den sulh ve müsaleme rica-

siyle gelecek olanlarn asl olmad dahi tahakkuk etmi idi.

Hattâ asakir-i ahanenin Mekke’ye dühulüne mümana’at için

yol üzerinde Salim’in hakvesi ta’bir olunan dar ve sa’b’ül-mürur

boazn yemin ve yesannda vâki’ sarp cebellere Abdülmuttalib
Efendi tarafndan be alt yüz urban ikame olunduktan baka
Bahre frkasnn sol cenahnda vâki’ u’b-boaz nam hahal-
deki sarp cebellere dahi üç be yüz kadar urban ile bir mikdar
aylkl bîseli 1 askeri ik’âd ve tabya klkl meterisler ina
ve Cidde’den frka-i hümayuna giden mühimmat ve erzak
gasb ile asakir-i ahaneyi tazyik için yol üzerine birtakm hecinli

haerat tertib olunmu idi ve eeçi sevk-i mühimmat hususu
ihtiyatlca tutulduuna mebni bu yüzden Abdülmuttalib Efen-

di’nin eline brey girmemi ise de ber-vech-i meruh sedd-i rah
olan haerat def’-ü tard olunmadkça ileriye hareket caiz olrn-

yacama mebni frka-i hümayunun biraz daha Bahre’de tevkifi

lâzmgelmitir. te bu srada da Raid Paa Abdülmuttalib Ef'e-

di’ye nasihat siyaknda rebîülevvelin yirmi üçü tarihiyle müver-
rehen bir kt’a mektub yazm olduundan bunun ve Abdül-
muttalib Efendi tarafndan gelen cevabnamenin birer sureti bu
mahalle dere olunur :

Suret-i mektub

Bir müddettenberi vuku ’ bulan hadiselerin pek layksz bir keyfiyet

olduu ezd-i inlerinde dahi müstani-i tahrif ve beyan bulunduu emr-i

aikardr ve nezd-i Devlet-i aliyye’ de imdiye kadar tahsil buyurduunuz
kadr-ü. haysiyeti bî-hâsl yere gayb ve hetk etmei zat-i âlînizin anna
düürmem. Bu babda lûtf-ü kerem buyurup ve evham- nâ-hevmardan

feragat buyurmanz nim-gayri haddin halisane ihtar eylerim ve Devlet-i

aliyye üç senedenberi dümen-i din olan Rusya devletiyle yaka yakaya
harb ve chad. etmekte iken ve ruy- arzda ’la-ldle l’Allah ,. diyen ne

kadar ehl-i islim var ise yâni Trablus-garb ve Tunus ve Msr ve sür
buna mümasil bilâd-i islâmyye ahalileri cümleten ellerinden geldii mer-

tebe ve vüs leri yettii derece mâlen ve bedenen u hususa her cihetle iâne

etmekte iken böyle mahâll- mubâreke ahalisinin u vakt-i nazikte Devlet-i

Metinde eklinde yazlan bu tâbir, Hicaz ile Yemen arasndaki
Rîe kabilesi ahalisinden alnma mahallî asker manasna gelmektedir.
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islâmiyye aleyhine oluu hiçbir tarihte iitilmemi ve görülmemi bir key-

fiyyet-i garibe olduu nezd-i samîlerinde dahi müsbet bir keyfiyet idüi

ve zat-i devletleri vasat- simi tecavüz etmi bir zat-i sütûde-sfât bulun-

duunuz halde Rabb’im pek çok ömür ihsan buyursun yâni âhir vaktinizde

u Harem-i erifte revi-i hale nazaran vuku’u melhuz olan ktale sebeb-i

müstakil olup ruz-i-cezada cenab- Rabb’ül-izzet’e ne veçhile cevaba

muktedir olabilirsiniz. Bu babda birtakm müfsidîn sözüne bakmayp

u halet-i gayr-i lâyihann izalesi esbabna teebbüs buyurmalarn niyaz

eylerim ve cenab- devletinize ne veçhile emniyet hasl olur ise yâni Kitâb-

ullah ile mi olur velhasl ne veçhile iknâ’ buyrulur iseniz o yolda bulu-

nacam bu kene dahi hâk-i pây-i âlînize hasb’el-hulûs ihtar eylerim ve

u âcizane tahririmin cevabn dahi inayet ve ihsan buyurmanz hassaten

niyaz ve rica ederim ve eer bâlâda bast-u beyan olunan hususa müsaade-i

aliyyeleri erzan buyruld.uu halde u vuku
1

bulan keyfiyetleri keen’lem.-

yekün hükmüne konulmasna dahi ta’ahhüd ederim ve eer âcizane vuku
’

bulan ihtaratm kabul buyrulmad halde bu defa dahi tebriye-i zimmet

etmi olurum. Rabb’im taâlâ hazretleri Devlet-i osmaniyye’ nin an ve

evketini müzdad edip cümle âdâlar üzerine galib buyursun. Âmîn bi-

hürmeti Seyyid’ il-mürselîn. Böyle ufak tefek derinti nefîr-i âm askeriyle

Devlet-i islâmiyye’ye mukabele olunamyaca nezd-i samîlerinde dahi bedihî

bulunduu meczun- çakerönemdir ve Devlet-i islâmiyye «tlil

emr-i celîl-ü-ânna imtisalen bunca müddettenberi dümen-i din ile mu-

harebe ederken vakt-i eyhuhetinizde sizin dahi Devlet-i islâmiyye üzerine

silâh kaldrmanz ind'Âüah ve ind' er-Resuiiilah ve beyne ei-isidm ne

derecelerde mezmum bir kejfiyyet-i garibe olduu erbab- dâni ve basiret

indinde dahi ma’lûm olan hâlattandr.

Velhasl efendim rzâ-i Bârî için olsun bâlâda bast-u beyan eyle-

diim hususat lâykiyle tefekkür ve mütalâa ve encam- kâr dahi mülâ-

haza buyurup hayr ve er her ne ise cevabn ihsan ve i’âr buyurmalar

babnda emr-ü irâde efendimindir.

Abaüimuttalib Efendi’nin cevabnamesi :

Bu def’a râhe-zib-i vusul olan bir kafa tahrirat-i devletleri me’âl-i

vâlâs mallûm-u hulûs-verî olmu ve Belde-i mu’azzama derununda olan

hadisenin evvelâ zuhuru ve saniyen ulema ile asakir beyninde olan müna-

za’ann vuku’u ve bu cihetler ile el-haletü hazihi bütün ahali ve kabâil-i

urbann müsellâhan kyamda bulunduklar keyfiyatmn esbab- hakikiy-

yesi ne olduu âmmenin ma’lâmu olarak ahali-i merhumenin tedvinleriyle
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hadise-i mezkûrenin defi nihayet Bahre’de olan asakirin Cidde’ye, avdet-

leriyle kasl olaca bi’d-defeat Cidde valisi devletlu Kâmil Paa hazretlerine

yazlm olduundan imdiye dein zat-i atûfîleri hakikat-i hale kesb-î

ttla’ etmi olacaklar mutalâasiyle ahali-i merhumenin suret-i te’minatn
mucib olur vesâil-i hayriyyenin istihsaline hüsn-i himmet buyuracaklarn
zat-i atûfîlerinden me’mûl ederken cenab- vâlâlar dahi zikr olunan

tahrirat- varidelerinde hakk- hulûs-verîde bir takm azviyat-âmiz keli-

mat- nâ-sezâ ile beraber ihafe yolunu irâe buyurmanz dorusu ziyade

istirâb olunmu ve çünki u hadise-i mezkûrenin sebeb-i vuku’u ber-min-

vâl-i muharrer meydanda olup muhlisleri bu babda vuku ’ bulacak azviyatn

hiçbirisinden bîm-ü bakim olmyaca zahir ve bedidar ve ahali-i merhume
ile kabâil-i urbann henüz kyamda bulunmalar ise hââ Devlet-i aliyye

aleyhinde olmayp mücerred Beytullah’il-haram’m be-tekrar hürmet-i çeli-

lesi hetk olunmamas havfinden ne’et ederek bu babda cemi’ -i ehl-i slâm
himayet ve syanet için fedayi can eyliyecekleri der-kâr ve ibu Beyt-i mu-
azzama ile Belde-i tayyibe’nin hakayik- çelilesi ne veçhile olduu Dev-
let-i aliyye-i ebediyy üd-devamn bilecei ey olduu bedihî ve aikâr idüin-
den bu hususta ne veçhile emr-ü ferman- keramet-unvan- hazret-i ahane
muta’allik ve eref-sudur buyrulur ise cümlesi imtisâl ve mutava’atta zerreten-

ma zusur etmiyeceklerine mebn zuhur- rade-i seniyyeye dein Bahre’ deki

asakirin Cidde’ye avdet ettirilmeleri hususna bezl-i âtfet buyurulmak
babnda irade efendimindir. ntihâ.

Raid Paa Bahre’de iken birkaç def’a Abdülmuttalib Efendi
ile bu minvâl üzere muhabere eyledii esnada Kaymakam- Ema-
ret erif Abdullah bin Nâsr ile birlikte olarak urbana ve ulema
ve ürefaya ve mahallât eyhlerine hafiyyen haylice mektuplar
gönderip Abdülmuttalib Efendi’nin Devlet-i aliyye aleyhine
ilân eyledii lisan- ubudiyyete yakmaz azviyatn külliyen hilâf

olduu ve Bahre frkasnn hareketi kendileri hakknda olmayp
ancak Abdülmuttalib Efendi’nin azliyle Muhammed bin Avn
Efendi’nin nasbma dâir olan ferman- âlînin Harem-i erif’de
kâatiyle vaynakan- Emaret’in ik’âdndan ibaret bulunduu
ifadat ve îlânatiyle oldukça halkn efkârm ta’ dile muvaffak ol-

mular idi. Ancak mektublarn yerli yerine vusulünden ve öte
tarafn ahvalinden haberdar deiller idi ve kâtlarn bâzs
Abdülmuttalib Efendi’nin eline geçmi idi.

Binaen alâ-zalik u’b boazndaki haeratn tard-ü def’ile

frka- askeriyyenin hareketi sras gelmi olduundan mikdar-
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kifâye asker ve bir kt’ a top ve Kaymakam- Emaret’ in cem’

etmi olduu yüz yirmi kadar urban ile birer müfreze tertib

olunarak haerat- merkume üzerine sevk olunmu ve maslahat

her ne kadar hafi tutulmu ise de âsiler istihbar ve mukavemet
edemiyeceklerini derk ve iz’ân ederek malzemelerini terk ile

firar edip Boaz kahvesi nam mahaldeki haerata mülhak olmular.

Ferdas yâni rebiülevvelin yirmi dokuzuncu pazartesi günü
frka-i hümayun ile Bahre’den hareket ve Bahre’ye be ve mez-

kûr boaza bir saat mesafede kâin Alemevn nam mahalle

muvasalat olunmutur.

Abdülmuttalib Efendi dahi casuslar vastasiyle yevm-i

mezkûrda askerin hareket edeceini haber ald gibi frka-i

ahaneyi basmak üzere kendisinin bevâridî ta’bir olunan

gulâmlarm ve yannda bulunan üç be yüz kadar urban

ekyasn bizzat istishab ederek seyr-i seri’ ile boaz- mezkûrda
bulunan haerata mülhak olmu idi ve ol hinde azline dâir Raid
Paa ile Abdullah bin Nâsr tarafndan ulema ve ürefaya ve

meayihe ve sâireye Bahre’den tahrir ve irsâl olunan mektub-

lardan kendi eline geçen çend kt’ a tahrirat bir adamiyle Raid
Paa’ya iâde eylemi ve gûyâ mekâtib-i mezbureyi ahali ve urban

kabûl etmediklerinden nâî getirip kendisine teslim etmekte ol-

duklarn tezkâr ile bu surette srar olunduu takdirde fesad ve

fitne artarak encam vahim olacan i’âr zmnnda Raid Pa-

a’ya hitaben bir kt’ a mektub dahi yazm olduundan frka-i

askeriyyenin ber-vech-i meruh Alemeyn’e vusulünde evrak- mez-

bure ile mektub- mezkûr Raid Paa’ya vâsl olcak gelen ada-

mna Raid Paa bahiler îtasiyle ikram ve ihtiram ettikten

sonra “Bu babda çökeriniz me’mur olduum cihetle ma’zurum yâni zat-i'

âlînizin infisalinizi îlân ve mu’azzezen ve mükerremen Dersaâdet’e

kadar hidmet-i devletinizde bulunmak üzere taraf- ahaneden mihmandar

nasb ve la’yin olunmu olduumdan icray-i icabna vüs’-i çakeranem yet-

tii mertebe ikdam vacibe-i zimmetim bulunmu olduu ve ahali ve ur-

banca iliiim olmayp müdahale dahi olunmayaca bedihî bulunmu

olduundan in-a Allahu taâlâ çend. güne kadar bu taraftan dahi hare-

ketle Mekke-i mükemmel''ye vusûl ve Beyt-i muazzama’ya yüzler sürerek

infisalinize dâir olan ferman- âlîyi krâat ettireceim,, mazmununda
bir kt’a cevabname yazp merkum adamna teslimen tarafna

göndermi idi.
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Bunun üzerine Abdülmuttalib Efendi boaz- mezkûrda bu-

lunan haeratm asakir-i ahane üzerine hücum etmeleri için ikdam
eylemi ise de encam- kâr baa çkamyacaklarm derk ile ha-

erat- merkumenin biraz dalarak kendisi dahi me’yusen Mekke-i

mükerreme’ye ve oradan Tâif’e avdet eylemitir.

Raid Paa dahi çaramba günü frka-i hümayunu bi’l-is-

tishab mahall-i merkumdan hareket ve tüfenk patlamakszm
Mekke-i mükerreme’ye vusûl ve duhûl ile ferdas perembe günü
ulema ve ürefa ve ahali Iiarem-i erif’te hazr olduklar halde fer-

man- âlî krâat ve cümle tarafndan arz- mutava’at olunmu ve

üç gün sonra karakollar ma’a-ziyâdetin ikame klnm ise de

ahali hâlâ tereddüdde bulunarak müsellâh gezdiklerinden mü-
sellâh gezmek ve gece saat üçten sonra fenerli ve fenersiz sokaa
çkmak ediden yasa edilerek âsâvi-i memleket iâde ile herkes

kesb-ü kâriyle itigale balad müahede olundukta Raid Paa
Cidde’ye avdet eylemitir. Vuku’at- / sabkada ser-defter-i ekya
olan mütehayyizan- ürefa erif Alkam ve erif Bâz ve erif
Fehd ve erif Zeyd ve erif Muhammed bin Abdullah ve erif
Müeyyed ve erif Hüseyn bin Mansur idi.

öyle ki erif Alkam fesada dâir olan hususatm kâffesinde

Abdülmuttalib Efendi’nin mü’temen ve müstear olarak asa-

kir-i ahane üzere sevk olunan urbann seraskerlii hidme-
tinde bulunurdu ve zuhur- fesadn üçüncü günü ber-minvâl-i

sabk Remzi Efendi’nin konana ve müdirivet hâzinesini

yama ettirip eyay- masube ve menhubeyi erif Zeyd’in

konana nakl ettirmi idi ve bu kerre Abdülmuttalib’i Tâif’e

firarnda erif Zeyd’in eyasiyle beraber eyay-i mezbureyi
yirmi deveye bi't-tahmil kendi konana nakl ettirdikten sonra

kendisi dahi Abdülmuttalib Efendi yanma gitmitir.

erif Bâz dahi Abdülmuttalib Efendi’nin manzuru olarak

fesadda külli medhali olup ber-minvâl-i sabk birtakm ekyay
istishab ile esvak-i Mekke’de dellâllar nida ettirmi idi. Raid
Paa Bahre’de iken iki def’a asakir-i ahane üzerine hücum edip

hattâ gülle isabetiyle altndaki at telef olmu idi.

erif Fehd fesadn ihtidasnda en evvel Ba-karakolhane’ye

ve Veys Paa konana kurun attrp bu kurunlardan bir nefer

dahi telef olmu idi ve Bahre’de asaki-i ahane üzerine urban
ile beraber hücum ettikte bir at urulmu idi. Ba’dehu Abdüm-
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muttalib’in Tâii ’e firarnda hrs-u gayretinden ark tarafna gidip
akçe sarfiyle urban toplamakta bulunmutur.

erif Zeyd mebde’ -i fesadda mirliva Mehmed Paa kona-na giderek nasranî” ve ‘‘yah.u.di” diye yüzüne tükürüp hakaretler
eylemi ve muahharen ol kona basp tazyik etmekte iken Ab-
dullah bin Nâsr yetierek Mehmed Paa’nm evlâd-ü iyalini
tahlis eylemi idi.

erif Muhammed bin Abdullah’n oullar fesadn, evveliki
'

gunu bir takm ekya ile gezip hasaret etmekte bulunduk-
larndan baka Vâdi-i Fâtma ürefas Devlet’e itâat üzere
olduklarndan Siz bize tebadiyet etmeyip de nasranî tarafna meyyal
bulunayorsunuz,, deyu erif Fehd ile beraber gidip ürefay-i mu-
maileyhimin emvâl ve eyalarn yama ve 'nisalarna muhalif-i
er -i erif bâz muâmelât- na-seza etmiler idi.

erif Müeyyed ber-minvâl-i sâbk hadiseyi haber vermek
üzere Cidde’ye gönderilen üç neferin ikisini kati ile kireç kuyu-
larna endahte ettirmi idi.

erif Hüseyin bin Mansur dahi kabilesine babu olarak
Bahre deki asakir-i ahane üzerine gelmi idi.

Bundan bakaJerifMansur bin Yahya Efendi’nin biraderi erif
/
Haan dahi bir def'a Bahre’ye hücum edenler ile beraber bulunup
ba’dehu Abdülmuttalib’in Tâif’e firarnda annla beraber firar ede-
rek ol tarafta urban cem’ine sa’y etmekte bulunmutur. erif Ami-
ti (?) Paa dahi karakolhanelerin ref’inde pek çok çalp ekyaya -

gayret vermi ve Bahre muharebelerinde bulunmu idüinden
baka kendisine Abdülmuttalib Efendi tarafndan Cidde valilii
tevcih ile Cidde ahalisinin emvalini yamaya me’mur olduunu
ilân etmek üzere etraftaki kurâ ahalisine tahrir ve i’âr etmi idi.

Bunlar ser-pîegân- usat olup yanlarnda mu’teberan- ü-
refadan daha nice er-pîeler var idi.

Asakr- ahane miralaylarndan olup Abdülmuttalib Efendi’nin
yannda bulunan Dastanî Ahmed Bey dahi Abdülmuttalib’in mec-
lubu olup canb-i Hicaz’a vürudundanberi ann rekîz-i zamiri olan
efkâr- fasidesine vâkf olduktan baka Mekke-i mükerreme hadisesi
vuku’unda Abdülmuttalib’in garez-i fasidini bilir iken Mekke’ye ve
andan arz- mahzar ile Cidde’ye vürudunda buralara dâir asla
ser-rite vermeyip memurîn-i Devlet-i aliyye’yi letâif’ül-hiyel-i ile
fâl dâiyesinde olarak Abdülmuttalib Efendi’nin sadakatinden

Tezakîr-i Cevdet 9
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bahs edermi. Ba’dehu Abdülmuttalib Efendi Mekke-i rnüker-

reme’ye vürud ile îlân- isyan ettikte ibu Dastanl dahi üze-

rindeki alâmat- askeriyyeyi ref’-ü ilga ile ürefa elbisesi giyip

mücavirin ve sâireye der imi ki “Ey gözüm. Siz bu erifi ürefây-i

sâireye kyas etmeyin. Bu adem eben an ceddin halife-i rûy-i zemindir ve

imdi Bahre’deki asker ana bir içim su olmaz. te din-i mübin uruna

hâzinesini döküp Asirlü’den altm bin asker ile on alt kt' a top getirt-

mektedir. Hemen Rabbimiz taâlâ hazretleri muvaffak buyurup din-i mu-

hanmedîyi zahire ihraç eylesin, fira dinimiz gün begün elden gitmekte

ve öyle böyle olmaktadr„ .

Dastanlnn bu veçhile türlü hezeyan ve itâle-i. lisan ey-

lemi olduunu ekser-i mücavirin gelip ifade ve ehadet eylemi

olduklarna dâir ferik Veys Paa ve mirliva Mehmed ve Vehbi

Paalar ve miralay Haan Bey ve kaymakam Sa’dullah Bey ve

âir zabitan bir kt’ a mazbata tanzim ve takdim eylemilerdir.

Abdülmuttalib Efendi’nin ber-mivâl-i sabk Mekke’den

Tâif’e avdetinde Tâif’te bulunan asakir-i ahanenin avdetlerine

ruhsat vermi olduundan bu eyyam- ihtilâliyyede asakir-i mer-

kumenin ne kadar sefalete duçar olduklar bilinmek için yüzba
Haan Aa ile topçu mülâzm Mustafa Aa’nm takrirleri ber-

vech-i âtî irad olunur :

Yüzba Haan Aa’nn hulâsa-i takriri :

Mekke-i mükerreme hadisesinin vuku'u Tâif’te üyu’ buldukta ben-

deleri ve sûnc 1 emini Mehmed Efendi ile muhafz Edh.em Aa ve mi-

ralay Alrned Bey ve atl-ba Ömer Aa divan kâtibi ükri Efendi’nin

odasna celb olunup arabiyy’ül-ibâre Mekke-i mükerreme’ den Abdülmut-

talib Efendi’ye gelen bir kt’a mazbata krâat ve türkçeye terceme etti-

rildi. öyle, ki gûyâ hilaf-i er’ -i erif olarak taraf- Devlet-i aliyye’den

ell-i Mekke’ye birkaç madde teklif olunmu. Anlar dahi kabûl etmeyip

li’ecl’it-teekki cümlur olarak mahkemeye gitmi olduklarndan asakir-i

nizamiyye ahali-i merkumeden pek çounu kurun ile kati ve telef etmiler.

Hattâ bâz acezeyi Harern-i erf’ te namaz klarken süngüden geçir-

miler. Fakat bu kabahat ahalide olduundan erif Efendimiz Mekke-i

mükeneme’ye gidip orasn yoluna koyacaktr deyt haber verildi ve der-akab

1 Arap harfleriyle <>'

^

eklinde yazlan bu kelime anbar mânasna
geldiinden ûne emini, ambar emini demek oluyor. (Bunun için Bk. Hicaz

vilâyeti salnamesi, gog)

.
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‘'Asker benim vechmdedir. Kimse kimseyi rencide etmesin,, deyu Abdiil-

muttalib Efendi tarafndan dellâllar ile nida ettirildi. in ne merkezde

olduunu anlyamadk. Fakat Abdülmuttalib Efendi Tâif havalisinden

bedevi cem’ine mübaeret edip “Mekke’yi terbiye edeceim,, deyu her gün
asker irsalinden lâlî olmazd. Hadise-i ezkûreden on gün sonra Mek-
ke’ye müteveccihen Tâif’ ten hareket ettiinin üçüncü günü laric-i surda

bulunan süvari asakir-i muvazzafaya “Sizi pederim istiyor. Bugün gidin

ve illâ sizi urbana helik ettiririm,, deyu Abdülmuttalib Efendi’nin

mahdumu Abdullah Bey tenbih etti. Asakir-i merhume eerçi gitmemek

istedi ise de üzerlerine külli Arab geldiini ve kendilerini itlâfa cür’et

edeceklerini his etmeleriyle çadr ve mühimmat ve eyay-i sürelerine bak-

mayp hemen hayvanlarna riikûb ile oradan savutular. Bizim dahi orada

olan h bölük askerimiz kapllarda ve âir mahallerde müteferrik bulun-

duundan ve iin ne merkezde olduunu bilemediimizden ve hususiyle

Abdülmutatlib Efendi bizleri aldatp kendisinden böyle isyan .zuhuru ise

me’mul olmadndan Mekke-i mükerreme’ye gittiinde brakt gibi kal’ada

ve kppularda ikamet etmekte iken süvari askeri gittikten sonra azar az,ar

be alt yüzü mütecaviz bedeviyi yerletirmi ve ahaliyi kandrm olup

bir gün akam üzeri erif Abdullah Bey beni ve ûne emini Mehmed Efen-

di’yi ve muhafiz- mumaileyhi yanna celb ile “imdi askerin silâhn

teslim ettir. Yoksa seni ve kâffe-i askerini batrrm,, dedi ve tedbire vakit

brakmayp daha ben orada iken askerin üzerine hiicum göstermiler. As-

ker dahi külliyetli Arabi görüp yolun kesildiini dahi anlam oldukla-

rndan teslim-i silâh ettikleri halde kâffe-i mühimmat ve erzak ve eyay-i

askeriyyey yama ettirmi. Beni dahi ol gece konanda habs edip ferdas

huzuruna celb ile “Git askerini topla. Pederimin emri üzere haric-i surda

eyhî Efendi’nin konanda ikamet ediniz,, demekle gidip soyulan asken

topladm ve sefil-ü sergerden olarak mezkûr konaa girildi. Geceleri

etrafmzda karakollar teriib olunarak asakir-i merkume alt gün dç-u

bî-ilâc kald. Ba’dehu ahaliden bâz bildiklerimiz gelip karzen anlardan

alnan ve muahharen alay tarafndan gelen mebâli ile ta’yiat- askeriyye

çardan mübaya’ a olunarak meblâ-t mezbur hitam bulduu esnada

Abdülmuttalib Mekke’den Tâif’ e firar ettikte “Ta’yinat mübaya’ a edecek

akçemiz yoktur. Hâlimiz periandr,, deyu Divan kâtibine ifade olundu.

On günlük ta’yinatn ahali tarafndan verilmesini emr edip mecburen ahali

memhur senedimiz ile on günlük ta’yinat verdi. Ba’dehu akçesiz zehâir

ve erzak vermee kudretleri kalmadn ifade ettiklerinden “Bizler dahi

âç-u bî-ilâc kaldk,, deyu Abdülmuttalib Efendi olduumuz konan
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önünden geçerken feryad eyledik. Her ne mülahazaya mebn ise ferdas

asakire taksim olunmak üzere iki bin be yüz kuru gönderdi ve Mekke’ye ;

avdetimize dahi iuhsat verdi. Elhamdülillah böyle bir dümann elinden

halâs olduk. Abdülmuttalib Efendi Tâif’e geldikte iki gün sakin dur-

du. Üçüncü günü Arab cem’ine balayp Sakîf ve Hüzeyl-i Teman

ile Beni Süfyân kabâilinden bini mütecaviz bedevi toplad. Tâif

ahalisine emniyeti olmadndan yedi sekiz kiilerini habs eyledi.

Tâif karasn ta’mir etmekte ve asakir-i ahane hastahanesinden yama

olman çâreb bezlerinden hartuç balamakta idi. Tâif ahalisi her ne

kadar zahiren annla birlikte iseler de bizi rencide etmedle ve aç kal-

dmzda bazlar ikramen ekmek ve üzüm ve nar misillû eyler getirdiler

ve sokaklar aralarnda atlan köhne elbiselerimizden bulduklarn getirip

bizlere verdiler.

Topçu mülâzm Mustafa Aa’mn takriri :

Vuku- hâl Haan Aa’nn takriri gibidir. Fakat kulunuz topçu

olduumdan Abdülmuttalib Efendi’nin olu Abdullah Bey beni ve refik-

lerimi asker içinden ifraz edip kendi konana götürdü ve kal’ada top-

lardan birim kaldrp da Senada ina ettikleri kal aya götürmü olmala

ol top ile bana nian aldrd ve pederleri Mekke’den Tâif’e gelinceye dek

arkadalarm ile beraber ellerinde esir kaldm. Tâif’e geldikte cebren ve

kahren veliyy-i ni’mete top attracan cezm ettiim cihetle “Uur- aha-

nede can ve ba feda olsun,, diyerek bir gece oradan firar edip Muhammed

bin Avn hazretlerinin kabâili olan mahalle vardm. Bana ziyadesiyle

ikram ettiler. Orada ikamet üzere iken Abdülmuttalib Efendi kabail-

merhume üzerine bir top ile be alt yüz Arab sevk etti. 1 anlarnda top

olmak hasebiyle bizi köyden çkarp be adammz dahi kati ettiler. Beni

erif Fevvâz alp Mekke’ye gönderdi. Tâif’te bulunduum vakit süne

emini Mehmed Efendi’den cebehane suâl olundukta “Bir habbe yoktur

„

deyu yemin billâh ederdi ve bize cebhane ve mühimmattan birey göster-

mezdi. Bizim silâhlarmz alndktan sonra Tâif sünesinden yüz elli

sandk fienk ve yedi varil top barudu çkarp Abdülmuttalib Efendiye

vermi olduunu haber verdiler. ntihâ.

Ber-vech-i bâlâ ihtilâle vesile ittihaz olunan esbaba dâir Mek-

ke-i mükerreme kads ile müfti ve ulema ve ürfefa] ve eimme

ve huteba efendilere hitaben 3 ca sene 72 tarihinde 1 müverrehen .

eyhülislâm Ârif Efendi tarafndan gönddrilmi olan mektubun

dahi bir sureti bu makamda dere ve îrad olunmak münasib

görülmütür.

1 Bu tarih “3 Cumadelulâ 1272,, dir.
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[ Mektubun tercemesi 1

Bize birr-ü tekva hususunda te’avün yollarn gösterdii
için Allah’a hamd-ü ükr ederim. Bizi buz-u isyandan men’-
etmi olan eldal- mahlûkat Muhammed’e ve onun kendine
en lâyk yolda yürümü olan evlâdna selâm eylerim. Bundan
sonra söyleyelim ki bu, hakikati ifade eden bir yaz olup Betvâ
makamndan ve Meihat-i uzmâ mesnedinden ulema-i âmili-

nin muhibbi ve sâdât- mükriminin muhlisi ben fakirden,

mevâli-i kiramn umdesi Mekke-i müerrefe -Allah erefini art-

trsn- kadsna; ulema’ül- kâmilinin ileri-geleni envâ’- fazilet

ve iffet ve yakin sahibi müftisine; ve orada mukim salih ve
mütteki ulemaya, meayihe, sâdâta, imamlara ve hatiblere
- Allah cümlesini doru yolda yürümee muvaffak eylesin-

ve nedameti mucip eylerden korusun - hitaben sadir olmu-
tur. Bu yaznn tahririne sebep udur ki : dünya meta’ma
tama eden bâz cür et-kârlar kendi kendilerine garip yalanlar
ve cibiiletlerinden çirkin ürcufeler uydurup Devlet-i aliyye-i

osmaniyye’nin- el-iyazu bi’llâh- minarelerde ezan okunmasn,,
köle ve cariye satlmasn, tesettürü ve setr-i avreti men’etmek,
kadnlara talak hakk vermek, bizim dinimizden olmayan
bir kavimden yardm almak, mü’minleri deil de dümanlar
dost ve arkada edinmek gibi eyler irtikab eylediini iâ’a
ettlkJe^ V iri -a rr-m-7 o crpldî v-o K Vo+N olnv-o 1, o nlnc-M-» P-.,“ ' ‘“O***— c ^ J.V.CA.. J. unu M.J.V «AXXJ.<X^JL.»_., xu
ifk-ü iftiradan baka bir ey deildir. Bütün hatalarn ba
olan dünya muhabbeti için dünya metâ’ cem’ etmek ve riya-

seti nefislerine tahsis klmak için bunlar ibu belde-i tayyibede
iâ a ettiler. Halk toplayp mahkemeye ve hükümet makamna
tecavüz eylediler; fitne çkardlar. Ümm’ül- kurâ’da ve hava-
lisinde fesad yapmaa çaltlar. Bu her hani bir mahalde,
bilhassa vahyin nüzûl ve hak dininin zuhur ettii yerde kim-
seye yakr bir hareket deildir. mam- müslimîn ve sultan-
teba’a ve muvahhidîn öyle dursun hiç bir müslüman bu kabil

eyleri hââ, sümme hââ irtikâb etmez. Ma’lûmdur ki Dev-
let-i osmaniyye padiahlar, zuhurlarnn ihtidasndan itibaren,

en salam ba olan eri’at-i mutahhareye balanmlar keli-

1 Bu terceme ile arapça metnin tashihi Edebiyat Fakültesi Deçent-
lerinden Dr. Ahmet Ate tarafndan yaplmtr.
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met’ül-ulya’y yükseltmek için bütün gayretlerini sarf etmiler

ve bunda muvaffak olarak din dümanlarm kahr edip müslü-

man ülkelerini geniletmilerdir. Onlar, ellerinden çkan ilerle.

Peygamber - Allah ona sal ât ve selâm etsin -’in u sözünün mis-

dak olan kimselerdir: “Allah benim için yer yüzünü toplad da

doularn ve batlarn gördüm. Ümmetimin hakimiyeti benim

için toplanm yerlere varacaktr”. Bu hadisi Müslim, Sahih ’inde

rivayet etmitir. Bu padiahlar saysz mescidler ve hayr mües-

seseleri kurdular ve müstehikler için sonsuz gelirler tâyin ey-

lediler. Bilhassa iki belde-i mu’azzama (Mekke ile Medine)

halkna hüsn-i nazarla bakp Haremeyn-i muhteremeyn’in

hadimi sfatna hak kazandlar. Muhakkak ki müslîmaniam
imâm olan Sultanmz- Allah onu nasr- mübin ile müeyyed
etsin - ecdadnn izlerinde yürüdüü gibi himmet-i âlîyyesinin

en büyük ksmm salam baa (eri’at) tutunmaa ve a’dâ ve

mu’ânidîni yola getirmee sarf ediyor. Ey din kardeleri, insaf

göziyle baknz. Onun gibismin, müslümanlara sahih bir mül-

kiyet ile malik olduklar eyler üzerindeki meru’ tasarruf-

lardan men’ etmekle Allah’n halâl ettiini haram klmas,
islâmiyetin e’âirinden olan ezan yasak eylemesi, kadnlarn
kef-i avreti ve talak hakk almalar gibi çirkin ve münker

eyleri, Allalu te’alâ’nm Kitab- mübin’deki: “Ey îman eden-

ler, kendinizden bakasn dost ve srda etmeyiniz. Onlar size

zarar vermekte kusur etmezler’’ nassna muhalif olarak, rüsiü-

ma dümanlarn dost ve arkada edinmesi ve Peygamber
- Allah ona salât ve selâm etsin -’in: “Biz bir mürikten yardm
istemeyiz”, eklinde ifade ettii gayr- meru yardm câiz gör-

mesi tasavvur edi'ebilir mi? Yardm istemenin vaki’ olduunu
farz etsek bile bu, yardma ihtiyaç olduu ve artlar mevcud
bulunduu takdirde câiz ve meru’dur. Çünki Peygamber
- Allah ona salât ve selâm etsin - Beni Kureyza’ya kar Beni

Kaynaka’ Yahudilerinden yardm istedi. Huneyn gazvesinde

Safvan bin Umeyye’den yardm talebinde bulundu ki bu, din

âlimlerinden bir çounun söyledii gibi mürik idi. ems’ül-

e’imme Serhasî, imâm Muhammed bin Haan el-eybanî’-

nin Siyer’ ül-kehîr’ i erhinde bunu uzun uzun anlatmtr.

Peygamber- Allah ona salât ve selâm etsin - bu cihete “Allah

bu dini ahlâk olmyan kavimlerle müeyyed klar,, sözü ile
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iaret eylemitir. El-Buharî, Sahih’inde, Ebu-Hureyre - Allah

ondan raz olsun -’nin rivayet ettii “Muhakkak ki Allah bu
dini bir fâcir yâni bir kâfir ile mü’eyyed klar” hadisesini zikr

etmitir. imdi vaki’ olan ey ise udur : kuvvet ve adaveti

çok olan Rusya hiristiyanlar müslüman ülkelerine hücum edin-

ce Padiah - Allah onu mü’eyyed klsn - Hak taâlâ’nm hab-

linden ve kuvvetinden istiâne ederek gazâ edince, ecnebi

devletlerinden bar halinde bulunduumuz ngiltere ile Fran-

sa, aralarnda adavet olan bu düman müslümanlardan def’-

etmek ve kendileri de onunla çarpmak istediler. Mezkûr
düman - Allâh onu kalr etsin - ile karada ve denizde harb
etmek için Osmanl memleketinden geçmek müsâadesi istediler.

Derin tedkikat ve mülâhazat ile beraber bu mes’elede ulemâ-i
millet ve fukahâ-i ümmete müracaat ettikten sonra Padiah-
mz Efendimiz bu istei yerine getirmei muvafk buldu. Çünki,

dümanlarn ve muhariplerin - Allah onlar helâk etsin - kuvvet-

li harp hileleri görülmütü. Muhakkak ki bu, er’-i erife muha-
lif deildir. Zira mâm’m bu hususta salahiyeti vardr. Dinin
ileri gelen âlimlerinden bir çounun iaret ettii gibi, kendisi

müslümanlarm gözcüsü nasb edilmi olup, onlarn iyliklerine

çalr ve kendilerine riâyet eder. Sizden istenilen udur ki ;

böyle yalanlara kulak vermiyesiniz ve müslüman kardeleri-

mize nasihat edesiniz. El-Buharî’nin ve daha bakalarnn
rivayetine göre Peygamber - Allah ona |a!ât:%e selâm etsin -’in

dedii gibi, din nasihattir. Peygamber - Allah ona salât ve selâm
etsin -’in “Zandan saknn

;
çünki zan en yalan sözdür. Bir-

birinize gözetleyip dinlemeyin; tecessüs etmeyin; birbirinizi

kskanp hased etmeyin; birbirinize kin beslemeyin; buz et-

meyin; yekdierinizin idbarma çalmayn; ve ey Allah’n
kullar karde olun” kavlinin icab ettirdii gibi onlar amele tevik
edin. Buna El-Buharî ve Müslim SaM’lerinde Ebu-Hureyre
- Allah ondan raz olsun - naklen rivayet etmilerdir. Belki
Ailahu taâlâ lütfü ile ve Peygamberi - Allah ona salât ve selâm
etsin - ve onun âl-i emcadmn hürmetine fitne ateini söndürür

ve fesad def’eder. Siz de Devlet-i osmaniyye-i islâmiyye’nin

müeyyed olmas için dâimâ du’â etmelisiniz; ve’s-selâm fi’l-

bed’i vei-hitam. Bu yaz bin ikiyüz yetmi iki senesi cuma-
delulâsmm üçüncü günü yazld.

Mehmed Arif]



% Mekke-i mükerreme'de iâa olunan eracifin cerhine bu mek-

tubun mezamin ve mezayas kâfi ise de mevadd- âire içinde

men’-i üsera maddesi olup bu ise akdemce bâ-buyruldu men

edilmi olduundan bu hususta mektub- mezkûrun mazmuniyle

buyruldunun hükmü beyninde tenakuz görülmekle mektub-

mezkûr meydana çkarlmayp ihfa edilmitir.

Mekke-i mükerreme’nin ihtilâli Hicaz’n âir taraflarna dahi

sirayet edip hattâ Necid Emîri eyh Faysal dahi revi-i hâle

nazaran taraf Devlet-i aliyye’den üzerine asker sevk olunam-

yacam his ederek vergü-yi muhasses ita ve teslimde tereddüde

balamala sabkaa Necid emîri olan Halid Sebud bir kt’a

müzekkere takdim eylemi olduundan ann dahi hulâsas ber-

vech-i âti dere ve îrad olunmak münasib görünmütür.

Sâbk emîr-i Necid tarafndan verilmi olan müzekkerenin

hulâsas :

eyh Faysal kendi bana Necid emaretinde bulunup Msrllar

vaktinde Hicaz seraskeri bulunan Ahned Paa tarafndan Asr e sevk

olunacak zahâir ve mühimmat zmnnda on be bin deve göndermesi için

Paa-y müarünileyh tarafndan kendisine yazldkta havalem sem -i

itibar etmiyerek suret- isyanda bulunman te dibi zmnnda çökerleriyle

miriliva smail Bey me'mur klnp üzerine hareketimizde eyh Faysal

firar etmekle bi’l-muharebe makarr- hükümetine dek zabt olunmu idi.

Bir müddet sonra smail Be/in su' -i hareketi ve noksan- tedbiri hasebiyle

Hüte karyesi kabaiii isyan enikle inhizam gösterilerek ürker firar

etmi olmala bendeleri makarr- hükümet olan Ryad ram ma-

halde mikdar- vafî askerle ikamet üzere iken eyh Faysal akdemce firar

eyledii Hasse nam mahalden asker tedarükiyle üzerimize gelip yedi mal

muhasara etmi ise de zaferyab olamam ve bu esnada serasker-i müa-

rünileyh keyfiyete ledH l-tlüer ferik Hurd Paay irsal etmekle eyh

Faysal ele geçirilip familyasiyle beraber Msr'a gönderilmi idi. Bina-

enaleyh Necid hükümeti lâykiyle zabt olunup çend sene idare olunmakta

iken ferik-i müarünileyhin muahharen Berrüsam cihetine hareketi iktiza

etmekle bendeleri bin maribî askeriyle biralm idim. Hicaz’n zîr-i

idare-i Devlet-i aliyye'ye devriyle müteveffa Osman Paa vali olduktan

sonra dahi bir buçuk sene kadar minvâl-i sabk üzere idare olunmu ise

de asakir-i msriyyenin memleketleri tarafna gönderilmesi irade-i seniyye

iktizasndan olduu Osman Paa tarafndan taraf- âcizaneme emr-ü i' âr

buyruldukta mikdar- kâfi asker gönderilmedikçe bunlarn . hareketi hü-



140 TEZÂKÎR- CEVDET

kümele halel vereceini arz ve beyan etmi idim. Ancak asakir-i merhumeye
izin verilmi olduu bâz taraflardan istimâ’ olunup ol esnada bendeleri
dahi devirde, bulunduum hasebiyle ammi-zadem Abdullah bin Seletan
asker ile ittifak edip levazm- seferiyyelerini bi’ t-tedarük canib-i Msr’a
izam ile kendi avenesiyle memleketi zabt etmi olduu mesmu’- bende-
ganem oldukta keyfiyeti Osman Paa’ya arz ettiimde “Kasm nam ma-
halle gel. Sana mikdar- kâfi asker gönderirim,, deyu vâki ’ olan emr-ü
i arna mebni. mahall-i merhume gelip asakirin vüruduna intizar üzere
iken Medne- münevvere’ de vuku’ a gelen uygunsuzlua mebni asakir-i
mevcudeden taraf- âcizîye asker ifraz ve irsal olunamadmdan ve eyh
baysal dahi ol aralk Msr’dan firar ederek Abdullah bin Seletan’ ’katl
ve Necid ke-maf’s-sâbk zabt eylediinden bendeleri bu tarafa avdet ve
muahharen müteveffa Cidde valisi erif Paa zamannda erif Muham-
med bin Avn hazretleri ma’ Afetiyle eyh Faysal’dan senevi on bin riyal
vergi istifasna karar verilip ol vakittenber meblâ- mezburu vermekte ise de
bu senenin vergisine mukabil hayvanat vermek istemesi muzayaka-i halindenna olmayp belki Devlet-i alyye’nn u aralk gailesi olup megul bulun-
duundan kuvve- cebnyye ile tahsil klnamaz mütalâasdr. Hele acz-ü
müzayaka izhar kizb olduu ma’lûmdur. fim geçen sene Sa’id bin Seletan
üe beyinlerinde^ vâki ’ olan münazaraya mebni bedel-i sulh olarak seksen
bin nyâl ald^ müsellem iken on bin riyal itasnda tereddüdü garibdr
ve Bahreyn, emînnden senevi be bin riyal mürettebi olup Necid varida-
tndan hane olarak bu makule pek çok tahsilât olmala bu makule ha-
rekat T_J 7 17 • •

. A
u,ooovuu. ixc, ut, na ise smam nade zat-

valay- murânelen kullarna bin nefer süvari ve bin nefer piyade asakir-i
muvazzafa ile k yüz nefer piyade bîeli Arab askeri ve iki kt’a top
hsan buyururlar ise Necid’ in kamilen zabtna muktedir olduu halde
vergiye doksan bin riyal zamm ile senevi Cidde hazînesine yüz bin riyâl-i
fransa vermee ta’afhüd eylerim. Fakat istishab olunacak 'asâkirin ma’a
ve ta’ynatlan verilmek lâzmgelmein müteveffa erif Paa vaktinde Necid
üzerine gönderilen asakirin mesarifine kyasen ita buyrulmas lâzmgelir.

Fi j n sene isji

Halid

„ j.

1

,

2 ma 'nahnü-fhe gelelim. Ber-minvâl-i sâbk Abdülmuttalib
Brendi mn firar üzerine asakir-i ahanenin Mekke-i mükerre-
ne ye duhulünde âsâyi-i belde-i tayyibe iâde olunmu ise de bu
esnada Abdülmuttalib Efendi dahi tek durmayp Tâif’kaFasnda
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tahassun ederek akçe kuvvetiyle urban cem’ ve öte beriye sar-

kntlk etmekte olduuna mebni bir taraftan te’mini havi nush
ve pende dâir mükâtebe ve bir taraftan Kaymakam- emaret
vastasiyle ele getirilmesi hususunda elden geldii kadar sa’y-u

ihtimam olunduu esnada Abdülmuttalib Efendi’nin revi-i haline
nazaran Mina boazna çkarlm olan frka-i askeriyyede mev-
cud asakir-i muvazzafa serkerdegânmdan Küçük Mustafa nefera-
tiyle beraber keif ve muâyene zmnnda Mina boazndan be
saat ileride vâki’ Zeyme nam mahalle kadar gönderilmi
olmala vusûllerinde çend ruz sonra Abdülmuttalib Efendi
bateten üzerlerine hücum ettikte asakir-i merkume gafil bulun-
man vâki' olan muharebede alt yedi neferi fevt [ve] (idam) ve
yirmiden ziyade neferi ile serkerde-i mumailyeh MustafaAa dahi
mecruh olmu ve doksan esbleri ahz-ü itinam edilmi olduklar
halde Mina boazna ric’at eylemiler. Fakat Kaymakam-
emaret Abdullah bin Nâsr Efendi akdemce keyfiyeti istimâ’

ile bir mikdar asakir-i nizamiyve ve muvazzafa ve biraz urbam
bi’l-istishab ol canibe gitmi olup eerçi Zeyme’ye vusulünden
çend saat mukaddem hadise-i mezburenin vukufunu istimâ’ ede-
rek ileriye hareketin fâidesi olmyacan cezm etmi ise de e-
kyann geçit yerlerini kestirip vürudlarnda muharebeye müba-
eret olunmala ekyay fena halde bozup haylisini telef etmi
ve ber-minvâl-i sâbk serkerde Mustafa Aa’dan aldklar esb-

lerin bir mikdarm dahi ele geçirerek mansuren ve muzafferen
avdet eylemitir.

Bundan sonra Abdülmuttalib Efendi erif Alkam ve Zeycl
vastalariyle Uteybe ve Huzeyl-i Yemânî’den cem’ ettirmi olduu
hayli urban bu iki erife terfik ile asakir-i ahaneyi basmak
niyyet-i fasidesiyle Arafat tarafna gelmi olduklar haber almmala
Abdullah bin Nâsr Efendi cumadelûlânm on sekizinci cumar-
tesi günü üç bölük asakir-i nizamiyye ve bir mikdar süvari ve
çend kt’ a top ve bîeli askeri ve Huzeyl-i âmî’den bir mikdar
urban alarak ekyay- merkume üzerine azimetle Mina’ya var-
dkta usat tarafndan ol civarda bulunan bir mikdar urban
asakir-i ahanenin vürudunu gördüklerinde firar etmiler. Asa-
kir-i ahane ol gece orada geceleyip ale’s-sabah Arafat canibine
azimet ile Mescid’ül-Hanîf kurbüne vardklarnda ekya görünüp
Abdullah bin Nâsr heman Huzeyl-i âmî urbamn birkaç erif
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ile bir kol ederek yürütüp kendisi dahi asakir-i ahane ve bieli

ile bir koldan hücum ederek muharebeye mübaeret ile varm
saat zarfnda usat münhezime firar etmekle çadrlar ve eyay-
sâireleri ve dört esbleri ahz ve alt neferleri esir edilmitir. Ba’dehu
Abdullah bin Nâsr mansure ordugâha avdet etmitir.

Bu hilâlde htta-i yemâniyye’de dahi bâz vuku’at zuhur et-

mekle ber-vech-i âti beyanna mübaderet olunur. öyle ki Ab-
dülmuttalib Efendi isyanna takviyet vermek için her taraftan

istimdad etmekte olduu misillû Yemen’e hem-hudud olan Asirlü

ile muhabere ederek anlan dahi muharebeye tevik eylemi olup

Asirlü ise tevsi’ -i memalik sevdasnda olarak müsta’id-i fe-

sad olduundan ve bu kerre aktar- hicaziyye’nin ihtilâlâ hasebiy-

le ol tarafa sevk- asker olunamayacam cezm etmesile Asr
emîri Âyid bin Mer’î fursat ganimet bilip kendi maslaha-
hatma revaç vermek üzere Abdülmuttalib’in ihtarat üzerine

me’murîn-i Devlet-i aliyye’ye bâz müfteriyat isnad ve dürlü tefev-

vühata ibtidar ile yirmi binden ziyade piyade ve süvari asker

ve çend kt’ a top ile sevahil-i yemâniyye’den Hüdeyde kafasn
zabt etmek üzere oraya iki saat kala Cebbane nam mahalle
ordusunu kurmu ve kafaya çkmak üzere nerdübanlar tedarük

etmi idi. Yemen valisi Mahmud Paa maiyyetindeki asakir ise

cüz’î olduundan hareket-i tahaffuzîyi ihtiyar etmi idi.

Hudeyde ahalisi ve tüccarm Asirlü’nün bu hareketini bil-

istimâ’ kimi limandaki sefâine ve kimi me’men mahallere firar

etmekle Mahmud Paa kafada yalnz askerî takmiyle kalarak

harbe âmâde olmu idi. Cumadelâhirenin evastmda ki Abdül-
muttalib ile Arafat’ta vuku’ bulan muharebeden çend ruz sonra
Ayd tarafndan kei!' ve mu’ayene zmnnda Hudeyde’ye irsâl

olunmu olan bir mikdar süvari kafa pigâhnda top menziline

geldikde kafadan yedi sekiz defa top atlarak bir iki danesi urul-

mu olmala avdet etmilerdir ve Asirlü iki günlük mesafe mahalle

geldiklerinde içlerinde bâz mertebe hastalk zuhur etmi idi. Bu
kerre ber-minvâl-i sabk kafadan top atlarak irca’ olunan sü-

varileri ordularna lede’l-vusul içlerinde rîh-i asfar denilir illet-i

mahufe bir derece iddet bulmu ki dört be gün zarfnda nsf
telef olup ve cenazelerini kaldrmaa vakit olmakszn memle-
ketlerine ric’at edip birçou dahi yollarda telef olman mahal-
lerine ancak sülsü vasl olabilmitir ve Âyid’in iki olu dahi
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bu merk-i bi-amana giriftar olup ve kendisi dahi a-mizac olarak

avdet edip esnay-i rahda fevt olduu haber alnmtr. Biz yine

sadede gelelim.

Abdülmuttalib Efendi ber-minvâl-i sâbk Arafat’ta münhezim
olduktan sonra ale’ t-tahmin be bine karib urban cem’ ederek Mek-
ke-i mükerreme’ye duhûl ile asakir-i ahaneye perianlk vermek

kasdiyle cumadelâhirenin yedinci perembe günü saat dokuz

raddelerinde üç kol olarak cebel aralarndan frka-i hümayuna
bir mil mesafede olan Mina ve âir boazlardan ale’l-gafle vürud

ile ibtida mevcud olan piyade ve süvari asakir-i muvazzafa cenge

ibtidar edip ancak asakir-i muvazzafa dümana nisbetle pek az

olduklar halde dümanla pençelemekte iken Abdullah bin Nâ-

sr çend kt’a top ve bir rnikdar asakir-i nizamiyye ile sa kola

vç mirliva Vehbi Paa orta kola ve Abdullah bin Nâsr’m baca-

na erif Seletan sol kola hücum etmekle âte-i cenk cuma gecesi

saat iki raddelerine kadar iddet üzere itial bulup gecenin

zulmeti ve yamurun nüzulü ile âte-i harb kesb-i sükûnet eylemi

ise de külliyen muntafi olmayp sabaha dek tüfenk ve top atlmakta

bulunmu ve ekyann tutmu olduklar cibâl-i sa’b’ül-menâl

boazlarna gündüz hücum olunmak üzere imhâlolnmu idüin-

den cuma günü ale’s-sabah be-tekrar muharebeye mübaeret olu-

narak her taraftan yürüyü borular çalnp hücum olundukta

ol boazlarda dahi ekya duramayp perian olmulardr.

Bu muharebede usâttan altm kadar rüûs- maktu’ a alnp
cebel aralarnda dahi yüz elliden ziyade lâeleri kalm ve

yüz elli kadar dahi hayye elegeçirilmi ve asakir-i ahaneden

haylice nefer ehid ve on dokuz nefer mecruh olmutur.

Bundan sonra Abdülmuttalib Efendi ile pek çok muharebe

olunarak te’mine çallp eerçi istimaleti kabil olmam ise de

ehür-i hürümden olan receb-i muazzamn hulûlü takarrüb edip

ehür-i hürümde ihtiyar-i ktâl ise Arab’n hilâf- âdeti olduun-

dan mah- merkumu geçirmek ve biraz vakit kazanmak üzere

mükâtebeyi uzatm ve bundan bir fâide olmyaca ma’lûm ise

de bu esnada erif Muhammed bin Avn hazretlerinin vürudu

aleb-i me’mul olduundan biraz imrar- vakt olunmas beri

tarafn mutalâ’asma dahi muvafk görünmü idi. Fakat bu hi-

lâlde Abdülmuttalib Efendi külli akçe sarf ederek haydi urban

celb ve cem’ edip ve asakir-i ahanenin mikdar- sahihini bilip
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anlara nisbetle kendi kuvvetinin kesreti olduuna marur olarak

recebin yirmi yedisi tarihiyle müverrahan Mekke-i mükerreme’de
bulunan Veys Paa’ya bir mektup yazp hulâsa-i mazmununda
“
Mekke-i mükerreme

1

den Tâif’e gelerek taraf- hulûs-verîye hitaben bir

güne emr-i irade-i seniyyenin eref-vüruduna dek urada kendi halimizle

ikamete rabt- niyyet eylemi isem de Abdullah bin Nasr urbam ve sâi-

reyi tahrik ve ifalden hali olmamala beyn
1

e-ürefa terbiyesi esbabnn
istihsâli lâzmgelmi ve hâlbuki sair ahali ve urban dahi Mekke-i mii-

kerreme’ye gidip gelmekten men’ etmekte bulunmu olduundan bu ahvalde

tecemmu 1

ve tahaüd eden urbann artk önü alnamayp mücerred mu-
maileyhin def’i zmnnda muhlisleri dahi beraberce Mekke-i mükerreme’ye

azimetimiz zarurî bulunmu olmala asakir-i nizamiyye-i hazret-i ahane
zabitan ve neferatna ve âir ahali ve mücavirîn-i kirama bir gûna zarar

ve ziyan olmamas esbabnn istihsâline ibtidar klnm olduuna mebni

asakir-i merhumenin dahi bi-taraf olarak kakalarda ikametleri lâzm-
gelecei ve ayed mumaileyhi istishab gareziyle mukabeleye tasaddi ede-

cek olurlar ise terettiib edecek ziyandan taraf- hulûs-verîye bir ey âid

olmayp herhalde ma 1

zur bulunacamn ifadesine ibtidar klnmtr,,
denilmekle Veys Paa tarafndan ana cevaben yazlan mektubda
dahi “Has

b

1

el-kader zat-i siyadetlerinin mesned-i Emaret'ten infisaliyle

Emaret-i mezkûre Muhammed bin Avn hazretlerine tevcih ve ihsan buy-

rularak bu canibe teriflerine dein Abdullah bin Nâsr Efendi bâ-irade-i

seniyye kaymakam, ta’yin buyrulmu ve imdiye dek taraf- haimanele-

rinden emr-i uli’l-emre adem-i itaati mübeyyin zuhur eden hareketten nâsî.

zarurî müdafa’aya ibtidar olunmu düine ve erif-i mumaileyh kayma-
kam- emaret bulunmak ve asakir-i ahane âsâyi ve istirahat-i mahalliy-

yenin muhafazasna me’mur olmak mülâbesesiyle def
1

-i ta
1

addiyata me’mur
olacaklar ve saye-i ahanede imdiye dein ibraz eyledikleri eca’at ve

mazhar olduklar muzafferiydi urbann her gelilerinde le’kid ve ilân

edecekle i nezd-i vâlalarnda dahi bedihî olduuna ve Vali Paa’ya yaz-
makta olduklar muharreral ile bu def

1

a sûy-i âcizîye varid olan tahrirat

siyadetleri rne alleri zat-i haimânelerinin adem-i salâhn îma eylediine
ve böyle vadi-i muhalefeti iltizamdan ise afv-ii merhamet-i seniyyeye iltica

dünyevî ve uhrevî mucib-i necat olacana ve Dersaâdet
1

e teriflerine me’-
mur buyurulan Raid Paa dahi bu canibde bulunduklarna mebni nefs-i

âlîleri hakknda rah- müstakimi tefekkür ile âhr- hâlde hedef-i nâvek-i
teni olmamalar vesâilinin istihsaline himmet buyrulmasn âcizane ihtar
ederim

„

deyu mukabele olunmutur.
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Bunun üzerine Abdülmuttalib Efendi esbab- seferiyyeyi bi’l-

istikmâl bir top ve alt bin kadar urban ile Arafat’a gelip âban-
muazzamn onuncu pazartesi günü sabahleyin] saat dokuz rad-

delerinde askerini dört kol ederek asakir-i ahane üzerine hücum
ettikte miralay Haan Bey asakir-i nizamiyyeden alt bölük ve

bir kt’a top ile Dersaâdet alay birinci binbas Ali Aa’y ve

iki bölük ve bir kt’a top ile Hicaz alay birinci taburunun bin-

bas Ali Efendi’yi sevk etmi ve bir mikdar süvari ve asakir-i

muvazzafa ve bir kt’a top ile dahi Mina boaziyle cebel eteinde

kâin dier boazlar taraflarndan gelenlere mukabele olunmu
ve geceleyin hafiyyen Maâbide mahallesinde gelip girmi bulu-

nanlar üzerine iki bölük gönderilmi iken Cebel Nur’un canib-i

arkîsinden asakir-i ahane üzerine [bakaca bir kol hücum gös-

termi olup ordu yerinde kalanlar ile bir kt’a topu dahi Haan
Bey bi’l-istishab ol koldan gelenlere kar gelmi ve bu cihetle

dört tarafta u’le-i âte-i cenk-ü vega itiâl bulmu olduu halde

mirlivâ Mehmed Vehbi Paa Hicaz alayndan ûne’de bulunan

alt bölüün üç bölüünü binba smail Bey’e ve bir bölüünü
kolaas Hüseyin Bey’e terfik edip birbirlerinden bin be yüz

hatve açk olarak ve kendisi dahi beraberce bulunarak ûne
yüzünden ileri hareket ve Dersaâdet alaynn ikinci binbas
Ahmed Aa ve kolaas Hac Ali Aa karakolhane ve kafalardan

asker alp ber-vech-i ihtiyat da tarafna azimet etmi ve Vehbi

Paa ve binba Trnâil Bey ve kolaas Hüseyin Bey davn bana
lede’l-vusûl boazlarda takm takm cenk etmekle olanlar tef-

rik ve temyiz ile cenge ibtidar ile orada müdafa’a mümkin ol-

duunu anlayp hemen Maâbide mahallesi tarafndan gelen-

leri dahi def’ etmek üzere serîan hareket ile ordugâha lede’l-

vusûl kolaas Halil Aa ile bir mikdar asakir-i nizamiyeyyi bi’l-

istishab Maâbide tarafndan gelen dümana kar gelmi ve Ce-

bel Handeme tarafna ihtiyaten iki bölük ile giden bin-

ba Ahmed Aa cihet-i mezkûreyi kef edip ol taraftan düman
gelmiyeceini derk ile mevcud- ma’iyyeti bulunan iki bölükten

bir bölüünü binba smail Bey tarafna imdad için Cebel

Handeme’ye sevk ve kendisi Cebel Kubeys tarîkiyle I.ivâ

Paann harbe ibtidar eyledii mahallin sol canibine yetiip

Ebrâc ve Hâne ve mahâll-i sâireyi tutmu olan ekyay oradan

ihraç ve tard-u ib’âd ile Cebel Nur canibinden gelip Haan
Tezahir-i Cevdet 10
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Bey’in bulunduu kolda firara yüztutmu olan düman dahi

Paa-yi mumaileyh ta’kib edip haylice kovalam ve Mina ve

Cebel Handeme boazlarnda gelen bagîler bozulup Cebel

Handeme aralarnda yüz elliden ziyade lâeleri kalm ve halâs

olanlar dahi münhezimen kendilerini dadan daa atarak fira

eylemilerdir.

Muhammed bin Avn hazretleri akdemce Dersaâdet’ten

Cidde’ye lede’l-vusûl ibu muzafferiyetin vuku’unu istimâ’ edicek

hemen Cidde’den hareketle Mekke-i mükerreme’ye gelmitir.

Çend ruz sonra Raid Paa dahi Mekke-i mükerreme’ye varid

olmutur.

îbn Avn hazretlerinin Mekke’ye bâ’del-vusûl nasihat tarznda

Abdülmuttalib Efendi ile vâki’ olan muharebesi bir eye müntec

olmadndan ramazan- erifin yedinci pazar günü akam o-

ru-y hümayunu bi’l-istishab Mekke-i mükerreme’den hareket ve

ferdas ale’s-seher Bi’r Bârûd’a varp iki gün ikametten

sonra çaramba günü ale’s-sabah hareketle ol gün Su le nam

mahalle ve ferdas ale’s-seher hareketle Seyl nam mahalle

giderken ara yerdeki dar boazda Abdülmuttalib Efendi tara-

fndan ikame olunan urban sedd-i rah olmak istemiler ise de

birkaç top atld gibi dalm olduklarndan Bin Avn hazretleri

ordu-yu hümayun ile salimen saat yedi raddelerinde Seyl nam

mahalde nasb- hyam- ikamet eylemitir. Cumartesi gecesi

saat altda oradan dahi harekede ferdas saat dörtte Kayn rnna

mahalle muvasalet olundukta Uteybe ve Bu’-um ve Tâif ci-

varnda bulunan urbandan bm be yüz kadar urban bi t-tecem-

mu’ Bin Avn hazretlerini istikbâl edip birlikte olarak pazar

günü saat yedide oradan hareketle saat onda Tâif’e dühûl olun-

mutur ve eerçi evbere nam hmahale gelindikte birkaç yüz e-

kyay- urban ordu-yi hümayuna hücum niyetiyle Tâif’in Seyl

kapusundan çkmlar ise de yine cesaret edemeyip geri çekil-

miler idi ve evbere civarndaki cebellerde Huzeyl-i kemânî

ve Benî Sakîf ve Süfyân’dan üç yüz kadar ekyay- urban tü-

fenk endahtma mübaeret ettiklerinde asakir-i ahane dahi mu-

kabele edicek firar etmeleriyle Müsenna nam mahalle

kadar ta’kib olunup ekyay- merkume Abdullah bin Nâsr Efen-

di’den aman dilemeleriyle o dahi Benî Sakîf ile Benî-Süfyân a

aman vermi ve bâkisi firar etmitir. Bu muharebecikte asakir-i



muvazzafadan bir nefer süvari fevt olmutur ve ordu-y hü-

mayun tarafnda bulunan Bîe askeri ileride bulunduklarndan
ol gün Abdülmuttalib Efendi’nin Müsenna’daki konan yama
etmiler idi. Ferdas pazartesi günü dahi asakir-i ahaneden
bâzlan ve Bie askeri her nasl ise birleerek ale’s-sabah Müsenna’ya
gidip kona- mezbur ile bâz müteferriâtn ihrak etmilerdir.

Bu hâlde Abdülmuttalib Efendi sûr içinde mahsur kalp ordu-y
hümayunun Tâif’e vusulü gecesinden bed’ ile perembe gününe
dek dahil-i sûrda bulunan iki kal’a içine yevmiye alt yedi nö-

bet üç kt’a topun beheri yirmier otuzar ve ellier kerre endaht
olunmakta bulunmu iken çaramba gecesi ahaliden bâzlar
firaren ordu-y hümayuna dehalet ile aman talebinde bulunduk-
larndan Bin Avn hazretleri dahi' ‘'Abdülmuttalib’ i tutup teslim

ederseniz size aman veririm,, deyu ellerine iki aded aman kâd
verip kal’ a içine göndermi olmala ahali beyninde ol kâdlar
krâat olundukta cümlesi mu tava’ at edip cuma gününe kadar
ruhsat mutalebe ve ol gün Abdülmuttalib’i tutup teslim edecek-

lerini ta’ahhüd etmiler ise de perembe günü ordu-y hümayunda
Abdülmuttalib Efendi firar etmi,, hadisesi âyi’ olman der-akab

damad- emaret Abdullah bin Nâsr bir mikdar asakir-i muvaz-
zafa süvarisiyle etraf- sûru ihata ve der-akab mahdum- emaret

erif Ali Paa dahi asakir-i ahaneyi bi’l-istishab Cebel kaps
tarafna sür’atle azimet edip Arnavud askeri dahi Abdullah bin

Nasrn arkasndan Sevi kapsna iede’i-vusüi derun- sûrdaki

ahaliden birisi "Efendim telâ etmeyiniz Abdülmuttalib Efendi firar'

etmeyip hamsindedir,, deyu cevab verdikte erif-i mumaileyh “Aç
kapy,, deyu ibram eylemi olduundan ahali-i merkume dahi

“Kendiniz girer iseniz ba üzerine açalm. Ammâ asker girerse malimizi

yama eder,, dedikte erif-i mumaileyh “Kimse girmez Açnz kapy,,

diyerek açtrp içeriye girmi ve Arnavud askerini dahi “Kimesne

içeriye girmesin,, deyu kapnn d tarafnda tevkif etmi. Ali Paa
dahi bab- mezbure lede’l-vusûl kapy açtrmak isteyip kimesne

kelâmn sga etmediinden yanndaki çarha topu ile birkaç gülle

atarak kapy açp asakir-i nizamiyye ile içeriye dahil ve erif
Abdülmuttalib’in olduu mahalle vasl oldukta “Efendim geliniz

teslim olunuz gidelim. Bir eyden havf etmeyiniz,, demi ise de ihale-i

sem’ -i itibar etmiyerek asakir-i ahane üzerine tüfenk atmaa
balayp hattâ iki nefer ehid ve dört nefer mecruh olmala asakir-i



ahane geri alnm ve Benî Sa’d urban meayihinden dahi dört

nefer fevt olmala asakir-i ahane ve âire Tâif’in bâz mahal-
lerini ve Abdülmuttalib’in haremleri olan haneyi yama etmee
balamlar. Bu halde zabitan- askeriyve ve eraf müma.na’at
kaydmdne olmular ise de iâde edemeyip vakt- asra kadar ya ma
ii cari olup ba’dehu yamadan salim kalan mahâli-i sâireye asa-

kir-i ahaneden birer nöbetçi braklarak yamann arkas alna-
bilmitir.

Hîn-i yamada bir topçu neferi Abdülmuttalib Efendi’nin
hareminin parmandaki hatemi almak isteyip hâtem ise skca
olduundan zor ile çekip parmann derisiyle beraber hatemi
alm olduu mervidir.

Ber-minvâl-i meruh yamann önü alndkta zabitan- as-

keriyye ve eraf Abdülmuttalib 5

e
“Çk

„

devu ilhâh ettiklerinde

yine ta’annüd eylemi ise de nihayet baa çkamyacan cezm
ile akam ezanna, karib “Miralay Haan Bey gelsin teslim olurum,,

deyu haber göndermi olduundan Haan Bey kendi tarafndan
bi’l-vekâle bir mülâzim gönderip ve mülâzim-i merkum Abdül-
muttalib Efendi’yi hanesinden aa indirip kapya çkararak
Abdullah bin Nâsr’a teslim eyledikte bâz erâf- Abâdile katli

için hayli güft-ü gû etmiler ise de Abdullah bin Nâsr’m hima-
yesiyle âminen ve sâlimen ordu-yu hümayunda bn Avn haz-
retlerinin çadrna gelip ve bir mikdar ârâmdan sonra Ali Pa-

a 5mn çadrna getirilip etrafna asakr- ahaneden karakol

ta’yin olunarak ol gece çadrda ikame edilmitir ve seyyâlin se-

kizinci çaramba günü saat yedide ordu-y hümayun ile hareket

olunarak on birinci cumartesi günü saat yedi raddelerinde

Mekke-i mükerreme’ye birlikte getirilmi ve ba’dehu Cidde’ye

gönderilmitir.

Abdülmuttalib Efendi hadis-i erifine isti-

nad ile saltanat dâiyesine düüp in- OjiJj Âî“>liJl hadis-i

erifinden gaflet etmitir.

sttrad - Meahir-i ulemay- mearibeden imam Makkarî
bir gün ders okutur iken sultan- vakt ann dersini istimâ’a hazr

olmu. Ders ise y* îcMl hadis-i erifine dâir imi. Makkarî

ise gayet mütedeyyin ve mütesallib bir zat olarak her eyi doru-
dan doruya söyler olduundan Sultan’m gazabn dâvet eder bir
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söz söylemesinden havf olunurken üstad- müarüniylel “Müctehidîn

neseb zannîdir demiler. imdi ise vehmi derecesine varmtr. evket ve

kudret sahibi her kim ise ana inkyad ve itâat farâiz-i islâmiyyedendir,,

demekle taraf- sultanîden mükerrem olmutur.

Bu asrda ise küre-i arz üzerinde din-i islâmm hâmisi olan

yalnz bir Devlet-i osmaniyye kalmtr. Halife-i abbasî dahi

nice müslimîn mahzarnda Yavuz Sultan Selim’e ve a’kaab’na
emanet-i hilâfeti terk ve teslim etmiidi. Binâenaleyh hanedan-
osmanfnin hilâfetleri meru' olarak muhalefet edenlerin âsî ve

bâî olduunda übhe yoktur. Biz yine sadede gelelim.

Raid Paa Cidde’den Abdülmuttalib Efendi’yi alp Msr
ve skenderiye tarikiyle stanbul’a götürürken bir gün esnay-i

musahabette Abdülmuttalib Efendi evliyay- umu- Devlet’e îti-

râza ibtidar eylemi hattâ yollar yaplmak gibi mülkc.e men-
faatli eylerin yaplmasna dâir söz açkldkça “Çünki öyledir im-
diye dek niçin yaplmad

„

demesine cevaben Raid Paa “
imdiye

dek egal-i kesin cihetiyle ve hâzinenin adem-i müsâadesiyle yaplamad,,

demesi üzerine “On be senedenberi Beikta sarayna üç yüz
bin kise sarf olundu,, deyu ta’riz ve ba’d’el-musalâha sdar olunan

ferman- âlî-anm ahkâmna ve hususiyle hrstiyanlardan asker

alnp içlerinden müir dahi olabileceine itiraz ile “ki seneye

kadar Berrüam sevahilini muavin devletler istilâ edecektir ve bunun

hakknda istihrac- sahih vardr,, demi ve evvelki teveccüh ve mu-
ameleyi göremiyeceini ima ederek “Acaba mahall-i ikametimiz

neresi 'olur,, deyu suâl ettikte Raid Paa “Cenab- Hak fat- aha-
ne’ye pek çok ömürler ihsan buyursun. Afv-ü merhameti galibdir. Maz-
har- afo- âlîleri olarak yine konanzda ikamet edersiniz,, deyu tes-

liyet srasnda Davud Paa’y ve kodral Mustafa Paa’y mi-

sâl olmak üzere irad ve tezkâr ile “Bu olan vukuât dahi Sffin

vak’as kabilinden add ederler,, dedikte “Bu temsilini kabûl etmem.

Hazret-i imam Hüseyn ve Tezid vakkasiyle temsil el„ deyicek Raid
Paa “Size riâyeten bu misâli kale almadm,, demesi üzerine “Haz-
ret-i Ali benim büyük pederimdir,, deyu hiddet ve cesaret ile tefev-

vuhata balamala Raid Paa bahsi uzatmamak için kat’- rite-i

kelâma mecbur olmutur.

Bu hâl ile Dersaâdet’e geldiklerinde Abdülmuttalib Efendi iki

gün Raid Paa’n konanda ba’d’el-ikame menfiyyen Selânik’e
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gönderilmi iken eser-i kemâl-i merhamet-i padiahî olarak

konanda ikamet etmek üzere çend ruz mürurunda afv-ü itlak

ile Dersaâdet’e iâde olunmutur.

Abdülmuttalib Efendi’nin bu def’aki hâli mukaddema bn
Avn’in Mekke’ye ve andan Tâif’e vürudiyle tutulmasnn ayni

vuku’ bulmala ahvâl-i sabkann icmalen beyan münasib görüldü.

öyle ki Yeen Ahmed Paa Melmed Ali Paa tarafn-

dan Mekke kaymakam iken emîr-i Mekke olan erif Yahya
ürefadan birini kati edip Harem-i erif’te böyle bir fezahati

irtikâb etmesinden nâî Ahmed Paa Mekke mollasiyle bi’l-is-

tiare erif Yahya’y azl ve Abdülmuttalib’i intihab ile Msr’a
inha ettikte Mehmed Ali Paa “

Abdülmuttalib dahi bir uygun-

suz ademdir. Sonra annda büyük mazarrat görülür,, deyu Ah-
med Paa’ya tevbih-name yazp Msr’da bulunan bn Avn’a
hil’at- emareti ilbas ile Mekke’ye irsâl ettirip bunu Abdülmut-
talib istimâ’ edicek adem-i inkyad ile cenge ve Mekke-i müker-

reme’yi tazyka ictisar edip hattâ bu esnada iki tabur Msr as-

kerinin ber-takrib dek ile ellerinden silâhlarn alp Mina boazn-
da boazlam idi. Ba’dehu erif Yahya ile bi’l-ittifak Mekke’ye

hasr-u tazyika ibtidar edip Mekke’deki Msr askeri tamam
malûb olmaa yüztuttuu hengâmda Bin Avn Mekke-i müker-

reme’ye bi’l-vusûl ann tevikatiyle asakir-i msriyye’ye evk ve

gayret gelerbk urban kaçrmlar idi. Ba’dehu bn Avn asker

teçhiz ile Mekke’den çkp vc Abdülmuttalib’i Tâif kafasnda
bir ay kadar muhasara edip fakat Abdülmuttalib bir takrib ile

oradan firar ederek Necid toprana düüp andan Badad’a ve

andan Dersaâdet’e gelmi idi. te bu def’a dahi bn Avn’in

Mekke’ye vusûlü hengâm- muharebeye tesadüf ederek bu def’a

ki vukuât o zamann vukuâtma ebihtir. Fakat bu def’a Abdül-

muttalib Efendi firar edemiyerek karakol altnda olduu halde

Dersaâdet’e getirilmitir.

sttrad - Yavuz Sultan Selim Han hazretleri htta- Msr’ feth

edip tesviye-i mesalih- msriyye zmnnda çend mah orada ikamet

ettikleri esnada emîr-i Mekke-i mükerreme olan erif Eb’ül-

Berekât tarafndan feth-i Msr’n resm-i tebrikini ifa zmnnda
olu Ebu - Numey Msr’a geldikte Yavuz Sultan Selim

Han hazretleri an mazhar- sunuf- izaz ve nevazi ettikten baka
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iki yüz bin flori irsâl ederek fukaray- Haremeyn’i ignâ buyur-

mu olduklar Msr müverrihlerinden bn yas nam müverrihin

Bedayi ’ uz-zuhur fi vekayi’ id-duhur nam tarihinde münderictir.

Yavuz Sultan Selim zamanndan bu ana dek emaret-i Mek-

ke-i mükerreme ile eref-yab olan ürekann isimleri srasyle ber-

vech-i âti tastir olunur 1
.

Eb’ül-Berekât, Ebu-Numey bin Eb’il-Berekât, Haan bin

Ebi-Numey 2
, Ebu-Tâlib bin Haan, îdris bin Haan, Muhsin bin

Hüseyn bin Haan, Ahmed bin Abdülmuttalib, Ahmed bin Mes’-

ud, Mes’ud bin dris, Abdullah bin Haan, Muhammed bin

Abdillah bin Haan, Nâm bin Abdülmuttalib, Zeyd bin Muh-
sin, Berekât bin Muhammed bin îrbahim, Sa’id bin Berekât,

Ahmed bin Zeyd bin Muhsin, Ahmed bin Galib, Muhsin bin

Hiiseyn bin Zeyd, Abdullah bin Haim, Sa’id bin Sa’d bin Zeyd,

Abdülmuhsin bin Ahmed bin Zeyd, Abdülkerim bin Muham-
med bin Ya’lâ 3

,
Abdullah bin Sa’id bin Sa’d, Ali bin Sa’id

bin Sa’d, Yahya bin Berekât, Mübarek bin Ahmed bin Zeyd,

Berekât bin Yahya bin Berekât, Muhammed bin Abdillah bin

Sa’id, Mes’ud bin Sa’id bin Sa’d, Mesa’id bin Sa’id, Abdullah

bin Hüseyn Berekâtî, Ahmed bin Sa’id, Sürür bin Mesa’id,

Galib bin Mesa’id. Yahya bin Sürür. Muhammed bin Avn.

Abdülmuttalib bin Galib, saniyen Muhammed bin Avn, Abdul-

lah bin Avn, Hüseyn bin Avn.

Abdülmuttalib’in mukaddemki emareti tasdik olunmam
olduu cihetle itibar olunmamtr.

Yavuz Sultan Selim zamannda ibtida Cidde valisi olan

irvanî Kasm Paa’dr ki Cidde’ye vusulünde Sultan Gavri tara-

1 Cevdet Paa'nm Mekke emirleri listesi ile, muhtelif eserlerin verdii

malûmat arasnda mühim farklar bulunduundan, listeyi tedkiksiz olarak ka-

bûle imkân yoktur. Bu hususta bir fikir edinmek için Tezâkir’in listesi ile

u eserleri karlatrmak lâzmdr. Ahmed bin Zevni Dahlan, Hulâmlul-

kelâm fi beyimi uru:a"Zt-ijcUd'i-huum* tvlmr. 1305; Eyyub Sabri Paa, Aîr’al-

Ceziretü’l-arab ,
stanbul, 1306; Hicaz vilâyeti salnamesi, 1309; E. de Zambaur,

Manuel de genealogie et de chronologie pour VHistoire de Vslam, Hanovre, 1927
2 Metinde bu isimler oklJ'y.' o ve y

' o. Cy-=~
eklindedir.

Cevdet Paa’nm Ebu’l-Berekât dedii zatin ismi dier eserlerde sadece

Berekât olarak kaytldr.
3 Metinde V.» (Mu’allâ) eklinde gösterilen bu isim dier eserlerde

f*: fYa’la) dr.
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fmdan Cidde muhafz bulunan Kürd Hüseyin Aa’mn boa-
zna ta balayap deryaya ilka eylemitir. Cidde’de ibtida kal’

a

bina eden muhafz- müarünileyhtir. Kasm Paa’dan bu vakte

gelince Cidde valilerinin isimleri ber-vech-i âti beyan olunur 1
:

irvanî Kasm Paa sene 917, brahim Paa, Süleymen
Paa, Mehmed Paa, Mustafa Paa, Dilâver Paa, Mustafa Paa,
Mehmed Paa, Süleyman Paa, mad Paa, Mehmed Paa,
Hüseyin Paa, Ahmed Paa, Mehmed Paa, Ahmed Paa, Meh-
med Paa, Ahmed Paa, Mehmed Paa, Süleyman Paa, ivaz 2

Paa, Ahmed Paa, smail Paa, brahim Paa, smail Paa,
Muhsin-zade Mehmed Paa, Bekir Paa, Sa’id Mehmed Paa,
Nailî Abdullah Paa, Sa’düddin Paa, Mustafa Paa, Salih Paa,
Seyyid Ahmed Paa, Ahmed Paa, Rakm Mehmed Paa, Hâ-
mid Hamza Paa, Ömer Paa, Yusuf Paa, Deli Abdi Paa, b-
rahim Paa, Osman Paa, erif Paa, Hasib Paa, Agâh Paa,
zzet Paa, Kâmil Paa sene 1272 3

.

1 Bu liste ile kr. : Hicaz vilayeti salnamesi, 1309- . 123-130.
- Metinde ismi Ut y eklinde yazl olan bu zat sadaretten aze

olunup Cidde’ye tâyin edilen ivaz Mehmed Paa’dr (Bk. Sami, akir,
Subhi, Tarih , stanbul, 1198, v. 179 a.

3 Tezâkiri muhtevi cüzlerin üçüncüsü burada biter. Birinci cüz Tezkire

Yo. 6 ile hitam bulduu halde zühulen yerinde gösterilmediinden bu notta

iaret ediyoruz.
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me’de hezimete uratmas, 141.

—

Arafat muharebesini kazanmas,

143. Ayrca bk. 119, 122, 123,

126, 129, 142, 144, 146— 148.

Abdullah bin Seietan öüu «üSuf£- ,

Necid emirlerinden Hâlid bin Se-

bud’un ammi-zadesi olup eyh
Faysal tarafndan öldürüldüü,

140.

Abdullah bin Ukayl ^ «uU-^ ,

Seyyid, Mekke’nin ileri gelenle-

rinden, 102.

Abdullah Sakkaf, 'Mekke isyannn

ele - baslarndan, 104, m, 112.

Abdüiaziz Han, VI, XI, XIV -

XVII, (Abdülaziz Efendi), 38.

Abdülgaffar bin Muhammed Ba-

gaffar j'Âî-1 0.^ Cidde

tacirlerinden ve Mekke isyann

tahrik edenlerden, 102.

Abdülhamid Han, Birinci
, 95.

Abdülbamid Han, kinci, IV—VI,

VIII, XII, XVII.

Abdülkerim Nadir Paa, Osmanl
kumandanlarndan, bilâhere ser-

dar- ekrem, 9.

Abdülmecid Han (Bu padiaha

bâzan ismiyle, bâzan zat-i ahane

terkibi ile bir kaç yerde de

sadece padiah ve sultan tâbir-

leriyle iaret olunmutur). Rza
Paa’y seraskerlikten azl et-

mesi ve Mustafa ReidPaa Hari-

ciye nazrlna getirmesi, 10. —
stikraza iddetle muhalif olmas

ve hazineve haksz yere maa
tahsisinden korumas, 22.— Kan
dökülmekten nefretine, zekâsna

ve sebatkârlma dâir, 23.

—Kendisine hitaben harb le-

hinde yazlp stanbul sokak-

larna yaptrlan yaftann su-

reti. 24. — Vükelâya Damad
Mehmed Ali Paa’mn te’dibi-

ni enir etmesi, 37. Rüdi.

* Has isimlere âid olup formalarm

basksmdan sonra dikkati çe-

ken yanllar indekse düzelti-

lerek geçirildii gibi bilâhere

elde edilen bâz malûmat da

buraya ilâve edilmitir.
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Paa’y serasker etmesi, 44.

—Muhtelif meselelere ezcümle

Tunus’a dâir konumas, 47.

- -Öteden beri kendisine ayda

12,500 kese verildii halde 1271

de bunun 20.000 keseye çka-

rld, 48. — 29 evval 1271

günü Babâli’ye giderek devlet

ileri hakknda müzakereler-

de bulunmas, 50.— ngiliz se-

firi Canning ile Damad Mehmed
Ali Paa hakknda görümesi,

54. — Cuma 24 cumadelulâ

1272 de ngiliz sefirinin ba-

losuna gitmesi, 61. Ayrca bk.

III, VI, IX, XIII XVII, 5, 6,

II, 14, 20, 38, 41, 45, 46, 51,

53> 35- 74- 36, 134, 135, 137,

138, 149.

Abdülmu’in, erif, Abdülmuttalâb

Efendi mensublarndan, 118.

Abdülmuttalib Efendi bin Galib,

erif, kinci emaretinde devletin

Krm harbi dolaysiyle urad
zorluklardan faydalanp 1272

fermanndaki esaslar ileri sü-

erek isyan eden Emir. Emaret-

ten azline dâir, 61— . Dev-

letten istekleri 1 1 8. R.arid Pasa

nm mektubuna cevab, 125—126.

—Asirlileri isyana teviki, 142.—

-

Arafat muharebesinde malub
olmas ve bunu müteâkb ur-

ban’dan 5000 kadar muharib
toplayarak Mekke’yi basmas
(Perembe, 7 Cumadelâhire

1272) ve pek az olan Osmanl
kuvvetleriyle çarptktan son-

ra münhezirnen firar, 143.

—

Pazartesi 10 aban 1272 de

dört koldan Arafat’da bulu-

nan Osmanl askerine hücumu
ve maluben kaçmas, 145—146.

Tâif’de Osmanl kuvvetleri

tarafndan kuatlmas, 147.—
Osmanl kuvvetlerine teslim olu-

u (Sal, 7 evval 1272) ve er-

tesi günü Mekke’ye sevk edil-

dii, 148.—stanbul’a ve ora-

dan Selânik’e izam, 149.— lk
emaretinden infisaline dâir,

150. Ayrca bk. IX, XIV, 10 1,

103— 107, 109— I I 2, 1 14— 117,

119, 120, 122 124, 126— 132,

I40, 14i, I46, 15i.

Acara, Acar halknn yaad Batu
havalisi, 94.

Acem diyar, ran, 96.

Adalar, stanbul’un mâruf sayfiye

mahalli olan adalar, 31.

Adana, III.

Âdile Sultan, Mahmud II’nin kz ve

Damad Mehmed Ali Paa’nm
haremi, 25, 38.

Afganistan, 97.

Afif Bey, Beylikci, 67.

Agâh Paa, Cidde valilerinden , 1 o 1

.

Ahsha, 60, 94.

Ahmed Aa, Mekke’de Binba, 145.

Ahmed Ate, 136

Ahmed Bev, Dastanl, Miralay,

129, 130.

Ahmed Bey, Miralay Hac, Ab-

dülmuttalib’in yaver-i harbi,

T T P T T n -on
a * '

Ahmed bin Abdillah Ba-Ras, eyh
cv>\ «Uflijue-j» j.2-1 Cidde tacir-

lerinden ve Mekke isyann

tahrik edenlerden, 102.

Ahmed bin Osman, eyh, Cidde

tacirlerinden ve Mekke isyann

tahrik edenlerden, 102.

Ahmed bin Zeyni Dahian, Hulâsaiil

-kelâm fi uiiertVl- beledi' l hû/U/n

adl tarihi müellifi, /51

Ahmed Efendi, erif Abdülmutta-

lib’in kethüdas, 114—116, 119,

122.

Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’a- nüvis,

I, III, VI, VIII, IX, 5.

Ahmed Paa, Tunus Beyi. Vefat

haberinin geldii, 47, 48.
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Ahned Paa., Kapudan- derya Ah-

med Fevzi Paa . Hüsrev Pa-

a’nm sadrâzam olmas üzerine

Osmanl donanmasn sken-

deriye’ye götürüp Mehmed Ali’-

ye teslim ettii ve firari lâkabn
ald, 6.

Ahned Paa, Msrllar zamannda
Hicaz seraskeri, 139.

Ahmed Paa, Yeen, Kavalal Meh-

med Ali Faa’mn bu zat Mekke
kaymakami tâyin ettii, 150.

Ahmed Paa, erif, 115—n6.

Ahmed Refik Bey, Müverrih, X.

Ahmed Vefik Efendi (Paa) , ane
toplamak üzere ön-ayak ol-

/ duu, 33. — Avrupa’ya gön-

derilecek 10 talebenin imtiha-

nna Cevdet Efendi (Paa) ile

birliltde me’mur olarak ie ba-

lad, 62. — eyhülislâm Arif

Efendi hakknda bir sözü, 73.

Ahmed Ziya Bey (Ressam), II.

Akdeniz, 6, 31, 39.

Albanya, Cenubî Dastan ile i-

malî Azerbaycan’a verilen eski

ismi, 94.

Aleksandr (IIj, Rus Çar. Babas

Nikola î.’m yerine cülusu, 29.

Alemeyn, Plicaz’da Balere’ve 5 saat-

lik mesafede bir mahal, 127.

Âl-i Osman, Osmanl hümadar ha-

nedan, (Osman oullan), 96.

Alî Paa, Mehmed Emin, Tan-

zimat devrinin pek mehur sad-

râzamlarndan. Politika ile-

rinde maharetine, sadrâzam

olduu zaman halk nazarnda

küçük göründüüne dâir ,

14.— Reid Pasa’ya kar Fuad

Paa ile birletii. 16. — Vi-

yana konferansna me’mur ol-

duu, 39.—Reid Paa yerine

sadaret’e tâyini, 42. — 10 ev-
val 1271 de stanbul’a döne-

rek Mabeyn’e ve sonra Babâlî’ye

1 55

gitmesi, sadaret fermannn okun-

mas, 49. — Paris konferansna

memur edildii, 66. — 25 ev-
val 1272 de stanbul’a avdeti,

89. Avrca bk. V, VI, VIII,

XIII, 11. 21, 23, 26, 45, 51,

56, 65, 71, 74, 75, 85, 86, 101.

Ali Ölmezolu, I.

Ali, (bin ebi-Talib), 149.

Ali Aa, Dersaâdet alay birinci

binbas, 145.

Ali Aa, Hac, Mekke’de kol-aas,

145.

Ali bin Abdullah Ba-Ain, eyh
<jii.iT -Ui j.r

c tc-, Cidde

tacirlerinden ve Mekke isyan-

n tahrik edenlerden, 102.

Ali Efendi, Ba-mabeynci, 39.

Ali Efendi, Nakîbü’l-harem, 104.

m, 1 12.

Ali Efendi, Hicaz alay birinci ka-

bru binbas 145.

Ali Galib Paa, Mustafa Reid Pa-

sa’nn olu, Abdülmecid Han’n
damad, Fatma Sultan’m zevci.

Hariciye nazr, 10, 15, 42.

Ali Kürdî, eyh, Mekke ulemasn-

dan ve isyana itirak edenler-

den, 11 7,

Ali Nihad Efendi, 50.

Ali Paa, erif, Mekke Emiri Muham-
med bin Avn’ün olu. 147, 148.

Ali Ratib Bey, Sevyid Mustafa

Paa—zade Abdülkerim Bey’in

olu, Anadolu payeîi, fudalâdan

bir zat olup Meclis maârif reîsi

iken 1272 de vefat etmitir. Bu
zatn Metn-i metiroi yazacak

hey’ete dâhil bulunduu, 63.

Alkam, erif, Abdülmuttalib’in is-

yannda ele-balardan, 11 4. 11 5,

117, 128, 141.

Almanya, 83, 92.

Amerika, 12, 92.

Amtî Paa, erif Ul <~M.fi-,
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Abdülmuttalib’in isyannda, faâ-

liyet gösterenlerden, 129.

Amr bin Abdilah Ba-Derb, eyh,
t-ual «uit-uc .jjj jj* Cidde tacirle-

rinden ve isyan müevvibelerin-

den 102.

Anadolu, VI. 9, 24, 60. 79, 92,

93> 99: lc,o-

Anapa, Kafkasya’nn Karadeniz sa-

hilinde bulunan bu kalenin, zapt

ve teshiri, 46. Ayrca bk. 90, 93,

94. 98-

Ankara, 1 .

Arabistan, Arab, 9,25, 32, 131, 132,

140, 143.

Arafat. Mekke’nin mehur da,
120, 141, 142, 143, 145.

Arif Efendi, Meclis-i maârif âza-

sndan, Islâhat fermannn okun-

masndan sonra ettii duânm,

dinleyenler üzerindeki fena te-

siri, 69.

Arif Efendi, Viyana büyük elçimi, 84.

Arif Efendi. Sudurdan Mereb Ali

Efendi’nin torunu, müderris E-

min Efendi’nin oludur ve ey-
hülislâmlkda Arif Hikmet Be-

yefendim halef olmu, 20 Ouma-
delula 1275 de vefat etmitir.

Bu zatn Meclis-i vâlâ müftüsi

iken eyhülislâm olduu, 24.

—

Sadaretini tebrike gittii Da-

mad Mehmed Ali Paâ’nm,
kendini fazlaca bekletmesi üze-

rine hiddetle yaldan ayrl-

d, 38.— Kindar olduu ve

Mehmed Ali Paa’nm sürgün

edilmesi için çalt, 39.

—

Mekke’ye yazd arabca mek-

tub, 132 — 135 — 138. Ayrca
bk. 37. 67. 69—71, 85, 86.

Arif Hikmet Beyefendi, Vezir Râif

smail Paa zade sudurdan b-
rahim smet Bey’in olu ey-

hülislâm, (vefat
,
aban 1275.

Meclis-i maârif-i muvakkat âza-

lma tâyini, 10. — Softalar

vak’asnda gevek davrand ci-

hetle meihatten azli, 24. Ayrca
bak. 23, 54. 70. 86.

Arif Paa, Sabk am valisi ve Ara-

bistan ordusu müiri, tahkik-i

ahvalinin Mahmud Paa’ya ha-

vale olunduu, 32.

Arnavudluk. Arnavud, 79, 112. 147.

Arpaçay, Kars dolaylarnda bir

nehir, 99.

Asm Efendi Vak’a-nüvis. 3,

Atâ Efendi Mekke’de yoklamac,
121 .

Avrupa, Avrupalu, III, V, 7, 8, 12,

20, 22, 24, 29, 30, 42. 44, 45.

55, 62, 64, 66. 74, 79, 80, 83. 84,

85» 99; '02.

Avusturya, Avusturya!u, 1848 ih-

tiâline dâir, 12. — Karada
meselesinde taknd tavur,

15. — Krm harbi esnasndaki

siyasî müdahalesi, 65. Ayrca
bk. XIII. 28, 42. 43, 45. 66.

84, 85. 88, 92, 93.

Ayasofya cami’i, 13. 14.

Ayid bin Mer’î jv jait, Asir

viki ile isyan ederek Hudeyde-
yi muhasaraya kalkt, ve

muvaffak olamayp dönerken bir

salgn hastala tutularak öldü-

ü, 142.

Azak denizi, ngiliz ve Fransz ge-

milerinin Rus gemilerini batr-

d, 43: kalesi, 92.

Azerbaycan, 96.

Azmi Bey, 1272 de Babâlî evrak,

müdürlüüne, iki sene sonra

Deâvî nazr muavinliine tâ-

yin olunan Mehmed Azmi Bey
olmaldr, 86.

Bab, Mekke’nin mahallelerinden bî-

ri, 1 15.
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Babâlî, Osmani devletinin Sadaret,

. Hariciye, Dahiliye, sonra u-
.
ray- devlet gibi yüksek dâirele

rinin hey’et-i mecmu’as
(
Bu

tâbir ekseriya Osmani hükü-

meti mânasna da gelir;. Ba-

bâlî ricali ve rütbeler hak-

knda (Babâli’nin icmâl-i ah-

vali), 18. — Devlet’in 1268 de

mâlî müzayakas ve Babâlî’

-

de herkesin bundan bahsettii,

21. — stikraz tarafdarl, 22.

—Babâlî’de 1271 zelzelesinin

tesirleri, 33—Babâlî’de Receb
1272 de yangnçkt ve Sadaret

/müstearl dâiresinin yand,
86. — Avrca bk. VII, XV,

8, 15, 19, 26, 31, 39, 40, 49,

68, 83, 84, 89, 90, 10 1, 106.

Babinger. Franz, I.

Babü’l-atk Mekke’nin kap-

larndan biri, 113.

Babü’s-selâm, Harem-i erif’inark

cihetindeki kaplardan biri, 113.

Badad, 10, 150.

Bahere *
,
Hicaz’da Mekke ile

Cidde arasnda yar yolda bir

ver 1. 122 — 124. 126, 127,

129,. 130.

Bahir Efendi, Abdürrezzak, Dahiliye

kâtibliine kadar yükselenBabâ-

lî ricalindendir. Paris’ten gelerek

sulhun akd olunduu haberini

resmen bildirmesi, 87.

Bahreyn, Arab yarmadasnda bir

emaret, 140.

Baku. 94—97.
Baiaklava, Krm yarmadasnda ve

* Bidayette Bahre okuduum bu

kelimenin, bâz yabanei eserlerde

Bahere eklinde yazld görüldü.

Bk. Maurice Tamisier, Voyage en

Arabie, Paris, 1840, I, 161, v.d. ,

II, atlas.

Sivastopol’ün cenubunda bir

sahil kasabas
, 56.

Baltac, sarraf, Osmani hükümetinin

bu adamdan 100 bin kese istik-

raz etmesi, 44.

Baltac Mehmed Paa, Osmani sad-

râzamlarndan, Petro I.’i, Prul’-

da kuatt, 92.

Baltk , 66.

Ba-karakolhane, Mekke’de bir kara-

kolhane, 113— 116, 128.

Batum, 35, 60, 90, 100,

Bayezid, stanbul’da mehur semt, II.

Baz, erif, Mekke’de isyan

edenlerden, 113, 128.

• Bebek, Boaziçi’nin F,umeli sahilinde

mehur semt, I.

Bedayi’ü’l-ina, Mustafa Reid Bey’in

tertib ettii eser , II.

Bedayiü’z-zuhur fi vekayi’ü’d-duhur

Ibn Iyas’m mâruf tarihi, 151

Belgrad, 92.

Benedetti, Vincent, (Fransa’nn s-

tanbul’daki maslahat-güzarj. Bu
zat bilâhere Berlin sefiri

olmu ve Napolieon III. tarafn-

dan kendisine kontluk veril-

mitir. BcncdetU 1870 Fran-

sa-Prusya harbi balarken Ber-

lin’de sefir idi), 41.— Reid
Paa’nm Sadaret’ten infisaline

sebeb olduu ve bu yüzden azle

urad
, 43.

Beni Kaynaka’ glsJ uf., Hicaz’daki

yahudi kabilelerinden, 134, 137.

Beni Kureyza <2si_,s ^ ,
Hicaz’daki

yahudi kabilelerinden, 134, 137.

Beni Sa’d a*— Arab kabilelerin-

den , 148.

Beni Sakif _*..* üf ., Arab kabilelerin-

den, 145.

Beni Süfyan «V. Arab kabile-

lerinden, 119, 132, 146..

Berekât (Ebülberekât), erif, Yavuz

Sultan Selim’e mutava’at eden
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Mekke emiri, 150. 151,

Berrüam, 8, 7 , 139, 149. (bk.

Suriye)

:

Jbesarabya, 28, 66, 78.

Besim Bey, Darbhane Nazr Aii R-
za Efendi’nin olu ve Kbrs! 1

Mehmed Paa’nm kayn, rical-

den, 69, 87.

Beikta, Boaziçi’nin Rumeli sahi-

linde mehur semt, n evval
1271 de bukada bir yangn
olduu, 49. Ayrca bk. 48, 89, 149.

Revandi &j\y. , Mekke emirlerinin

ma’iyyetindeki sekban nev’iden
köleler , 105, 127.

Beyaziye, Mekke mahallerinden biri,

116.

Beylerbeyi, Boaziçi’nin Anadolu sahi-

linde mehur semt. XIV, XV.
Beyrut, 26, 27, 31.

Beytullah. Beyt-i muazzama, Ka’be,

113, 121, 126, 127.

Bi’r Barud Mekke civarnda
bir mahal , 146.

Bieli jki*. , Bie Hicaz ile Yemen ara-

snda bir bölgedir. Bu havaliden

alnarak Mekke emirlerinin

ma’iyvetinde istihdam edilen as-

kere bieli denirdi. 124, 147.

Boaziçi, 13, 20.

Boaz-kahvesi, Mekke civarnda bir

mahal, 127.

Bodan, Vaktiyle Osmanh dev-

letine bal bir beylik, imdi
Romanya’nn bir bölgesi, 12,

66, 78, 83.

Bosna, IX, XI. 4s 41, 79.

Buhar, mam, Mehur muhaddis,
* 35 > 138.

Bursa, Fuad Efendi (Paa) ile Cevdet
Efendi (Paa)’nm kaplcalara
gitmeleri, 12. — Büyük zelzele

(Çaramba, 1 Cumadelâhire,

1271), 33 33.

Bu -um, ^*.5 Mekke ile Tâif ara-

snda bir mahal, 146.

-î GEVEEP

Bükre, 12.

Büyükdere, Boaziçi’nin Rumeli sa-

hilinde mehur semt, 35.

Canning (metinde ûu£) Statford Can-
ning, Vicomte Stratford de Re-
deliffe ( 1

788- 1 880) , ngiltere’-

nin stanbul elçisi. Babâ-lî’nin

icrââtna müdahale etmesi, 26.

Büyük nufuzu, 39.—Krmdan
stanbul’a dönüü, 42. — Reid
Paa yalsnda eyhülislâm Arif

Hikmet Beyefendi ile görü-

mesi, 54.—Verdii baloya Abdül-
mecid Han’n gelmesine teek-

kür için Mabeye’e azimeti ve

dönüte Reid Paa yalsna
urayarak Paa yalda olmad-
ndan Cevdet Efendi ile gö-

rümesi, 62.—Reid Paa vasi-

tasiyle Cevdet Efendi’den Kaf-
kasya’ya dâir lâyiha istemesi, 90.

—Reid Paa’nm, Cevdet Efen-

di tarafndan yazlan lâyihay

franszcaya çevirtip Canning’e

vermesi, 100. Ayrca bk. 27, 44,

52, 61, 70, 74, 85.

Cam!lal lekke as ileri11in •'1-av-

larndan, 1 04. III.

Cebbane Hudeyde’nin imâîinde

ve iki saatlik mesafede müteaddid

kuyular olan bir yer, 142.

Cebel Handeme Hicaz’da bir da, 146.

Cebel kaps, Tâif’in kaplarndan
biri, 147.

Cebel Kubeys Mekke, civa-

rnda bir da, 145.

Cebel Nur, Hicaz’da bir da, 145.

Cemal Efendi, Mekke mu’tebe-
ranndan ve isyana itirak

edenlerden, 102, 103, m—118.

Cemil Bey Mustafa Reid Paa’mn
büyük olu Paris elçisi Mehmed
Cemil Paa. Paris’e gittii, 52.

—

Napoleon III. ün iltifat, 55.—Kallimaki Bev’in büküy el-
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çiliine Fransa’nn itirazn Fuad

Paa’ya yazd, S5.

Cengiz, Cengizîer, 91,. 96.

Gerade kahvesi ^5 «'>>• , Cidde ile

Barere arasnda yar yola yakn

bir mahal, 123.

Ceride-i Havadis, stanbul’da çkan

Türkçe bir gazete, 5.

Cevdet Paa. Ahmed, Tezâkir’in

müellifi (metinde kendisini

dâima fakir diye zikr eder).

Meçlis-i maârifçe hazrlanan

karar hülâsalar ile lâyihalarn

ve mazbatalarn kendi kalemin-

den çkt, Fuat Efendi (Paa)
1
ile Bursa kaplcalarna gittii,

12. — Reid Paa ile Msr va-

lisi Abbas Paa arasndaki ihtilâli

lall için Msr’a giden Fuad
Efendi (Paa) ye refaket ettii,

13. — Reid Paa’nm kanal

meselesi yüzünden istifa ettiini

kendisine hikâye eyledii, 39.

—

Reicî Paa’mn. kendisini Vi-

yana’ya götürecek olmas, 42.—
Fkhtan bir kitab telifiyle me-
gul olduu, Ingiliz elçisinin

„ ,. a— j-uuvu bUiiugj. vl gi-

demedii, 61. —Cuma 1 Cuma-
deluîâ 1272 den itibaren zapt

olunmak üzere, kendisine Galata

mevieviyeti tevcih edildii ve

Pazartesi günü huzur mura-

fa’asma gittii, ketebeden Av-

rupa’ya gönderilecek 10 talebe-

nin, Vefik Efendi (Paa) ile bera-

ber intihabna me’mur olduu,
62.—Vükelânn karar mucibince

ilm-i fkhn muâmelât ksmna
dâir türkçe ve herkesin anla-

yabilecei üslubda Metn-i metin

adl eserin te’lifine me’mur edil-

dii ve bu ile uraacak
komisyonu u zatlardan mürek-

keb bulunduu. Reis: sudurdan

159

Rüdi Molla Efendi, âza: stan-

bul kads Tahir Efendi. Mec-
lis-i maârif âzasndan ve stan-
bul payelilerinden Hüsam Efen-

di, Ali Ratib Bey, Cevdet
Efendi. Komisyonda fakih de-

nilecek yegâne ahsiyetin Tahir
Efendi olduu ve kendisinin

(yâni Cevdet Efendi’nin) eski-

den ulum- akliyye ve edebiyve

ile megul olup ulûm- fkhiy-

yede melekesinin naks bulun-

duu ve bu cihetle fkh ki-

tablarn tetebbu’e balad,
komisyonun ilk ict.imân. 20

safer 1272 de yapt, Metn-i

metin'in tamamlanamad, daha
sonra kendi riyaseti altnda bir

hey’etin Mecelle- i ahkâm- 1 adliyyeâyi

vücude getirdii, 63—64. —- Un-
vanlarn tebdili için, Fuad Paa,
Afif Bey ve Cevdet Efendi’den

mürekkeb bir komisyon teekkül

etmesi ve bu komisyonun bir

kere içtima’ ettikten sonra Kars’n
düman eline geçtii haberi üze-

rine iin geri brakld, 67.—
Reid Paa tarafndan eyhülis-

lâm Ârf Efendfye gönderilerek

Pâa’nm slâhat Ferman hak-

kmdaki itirazlar yüzünden do-

laan dedi-kodulara dâir görütü-

ü, 7 1 .—Paris muahedesinin akdi

haberi gelince eyhülislâm Arif

Efendi’nin o srada vak’a-nüvis

bulunan müellife bu vakay’

1

kaleme almasn söyledii, 87.—

•

Ganning’in istei üzere Kafkasya

''ya dâir bir lâyiha kaleme almas
ve bu lâyihann sureti, go—100.

Ayrca bk. I—XII, XII, XVI,
56, 101 . 157.

Cevdet Paa, hayat ve eserleri, I.

Cezâyir-i garb, imali Afrika’nn

osmanl idaresinde bulunan

Cezayir ksm, 1 1 7.
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Cezirctü’l-arab, 102, 103.

Cidde, 61, 81, 102. 105—108, no,

m, 1
1 5, j 1

8— 124, 126,128,

129, 140, 146, 148, 149.

Cidde valileri (Yavuz Sulta

Selim’der 1272 senesine ka-

dar) :
rvanî Kasm Paa, b-

rahim Paa. Süleyman Paa,

Mehmed Paa. Mustafa Paa,

Dilâver Paa, Mustafa Paa,

Mehmed Paa, Süleyman Paa.

mad Paa, Mehmed Paa, Hü-

seyin Paa, Ahmed Paa, Meh-

med Paa, Ahmed Paa, Mehmed

Paa, Ahmed Paa, Mehmed

Paa, Süleyman Paa, vaz

Paa, Ahmed Paa, smail Pa-

a, brahim Paa, smâil Paa,

Muhsin zade Mehmed Paa,

Bekir Paa, Saîd Mehmed Pa-

a. Nâili Abdullah Paa,

Sâdeddin Paa, Mustafa Paa,

Salih Paa, Seyyid Ahmed Paa,

Ahmed Paa, Rakm Mehmed
Paa. Hurnid Hamza Paa, Ömer

Paa. Yusuf Paa, Deli Abdi

Paa, brahim Paa, Osman
erif .

Agâh Paa. zzet Paa, Kâmil

Paa.

Charles X., Fransz kral, 30.

C.larendon, George \Villiam Fre-

deric Villiers, Baron de Hyde,

Lord, ngiltere Hariciye nazr

ve Paris Konferansnda birinci

murahhas, 1 o 1

.

Çerkesistan, 90, 93—95, 97—99.

Çernaye, Sivastopol civarnda bir

rmak. Buradaki Sardenya istih-

kâmlarna Rus hücumunun püs-

kürtülmesi, 56.— Sivastopol’ün

zapt esnasnda Osmanl askerinin

bu rmak boylarnda bulun-

duu, 58.

CFjVDFjT

Çldr. Kars bölgesinde bir kasaba,

bu kasabann Ruslar tarafndan

zapt, 49.

Çraan saray, Boaziçi’nin Rumeli

sahilinde. Beikta ile. Ortaköy

arasnda bulunan mehur saray.

XVI, 38.

Çingiz, (Bk. Cengiz)

.

Çürük-su, Batum yaknnda Karade-

niz’e dökülen bir rmak. 101.

Dastan, 90, 92, 94—99.

Dan Bey, Dahiliye Nazr, V.

Danimarka, 65.

Dar- uray- askerî. 1259 da

Mahrnud II. tarafndan ih-

das olunan bir dâire olup bu-

rada Devletin askerî ileri ted-

kik ve nizamlar tesbit edilir-

di, 52, 107.

Darülfünun, Ayasofya cami’i civarn-

da sonradan Adliye Nezareti ola-

rak kullanlan binann inas,

13.

—bu mahalde Darülfünun te-

sisinin doru olnyacama dâir,

bâz garazkârlarn Abdülmecid

Han’ kkrtmalar ve yapnn
bir müddet sürüncemede kalmas

ve baka ide kullanlmak karar

üzerine inaatn tamamlanmas,
14.

Daver,Damad Fethi Paa’nn mücev-

heratn ve parasn çalp ka-

çan ve Büyükdere’de tutulan

gürcü ua, 35.

Davud Paa, Badad’m son kölemen

valisi, eyhülharem, 149.

Davud-paa cami’i, stanbul’da bulu-

nan bu cami’in, çaramba 1 Cu-

madelulâ 1271 günü vukubulan

zelzelede iki kubbesinin ykl-

d, 33 -

Davudiye, Mekke’de bir medrese, 118.

Demirkap, Bursa’da çar, 34.

Derbend, Dastan’da ehir, 97.

Dersaâdet, stanbul’a verilen isimler-
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1

den biri, 6, 9, 10, 12, 13, 20, 25,

26,29,31,35,36,39,41—43,49.

51—54.57.58, 62, 73—75, 79,

86, 106, 107, 118, 123, 127,

144—146, 149, 150. (Bk. stan-

bul ve Kostantiniye)

.

Dervi Paa, Mekatib-i harbiyye na -

zr, kimyager, 55.

Devlet-i aliyve, Osmanl devletine veri-

len isim (bâzan sadece Devlet

olarak da geçer), III, V, VII,

VIII, IX, XIII, 5—12, 15—17,

21—26,31.34. 35,39—41, 45,

49, 5°, 52, 54, 55, 57, 61, 64, 65,

68,70—85,87—93,95,97—99,
101— 104, 106, 108, 1 10, 114,

118, 119, 122, 124—126, 129,

I 3°î * 39 ;
T 4°) H2

-- * 49 -

Devlet-i osmaniyyc, 149.

Devlet-i aliyye-i osmaniyye ,

133, 136, 138.

Türkistan, 55. (Bk. Saltanat-

seniyye)

.

Devv-i Zeyd, 1
1 9 (Bk. Zevî-Zeyd).

Divan- hümayun, BabIâli’nin Di-

van- hümayun ksm hakknda,

18—19.

Dolmabaçe saray, Boaziçi’nin

Rumeli sahilindeki mehur sa-

ray, XV, 38.

Ebrac gD.i, Mekke havalisinde bir

mahal, 145.

Ebu-Hureyre, Ashabdan, 134, 135,

138.

Ebûlula Mardin, I.

Ebu-Numey erif Berekât’m olu,

Osmanl devrinin ilk Mekke

emiri, 150.

Ebüzziya Tevfik, 75.

Edhem Aa, Tâif’de muhafz, 130.

Edhem Paa, Sadrâzam, II.

Edirne, 8—o, 23, 83, 93, 98.

Edirnekap, stanbul’un bir mahal-

lesi, 50.

Eflâk, 12, 66, 83.

Ejderhan, 91.

Elburz, 94.

Encümen-i dân, Reid Paa’nm te’sis

ettii akademi, II, 5, 13.

Enderun- hümayun, Osmanl sa-

raynn padiahlara âid dâire-

sine verilen isimdir ki daha

sonra Topkap sarayn mün-

hasr kalmtr, 6.

Ermenistan, 96, 99.

Erzurum 60, 61.

Es’ad Efendi, Vak’a-nüvis, müsved-

datnm çok aratrlp bulunama-
d, 3 -

Eyyub, Ashabdan Ebu-Eyyub Ensarî

Hâlid b. Zeyd’in stanbul’daki

türbesi, 24. — stanbul’un me-
hur bir semti, 35.

Eyyub Sabri Paa, Miralü'l-haremeyn

müellifi, 15 1.

Fa, Batum civarnda bir kale, 97.

Fatih sultan Mehmed, 91.

Fatma Aliye Hanm, Cevdet Pa-

a’nn büyük kz, II, IV.

Faysal, eyh ,
Necid Emiri

olup bu ülkeyi zaptederek Ab-

dullah bin Seietan’ öldürttüü,

Devlete senevi 10.000 riyal ver-

gi verdii, 139 140.

Fehd, erif J.45 J^i, 1
1 3, 128, 129.

Fetâ, eyh brahim £§ ,

Mekke isyannn ele-balarm-

dan, 104, iii.

Fethi Paa, Damad, Ahmed Mahmud
Il.’nin kz Atiye Sultan’m zevci,

Tophane müiri. Reid Paa
ile hem-fikir olduu, 8.— Men-

kûbiyeti, 9. — Encümen-i da-

ni’a alnmadndan dolay Re-

id Paa ile aralarnn açld-

, 13. — Abdulmecid Han’a

istikraz aleyhinde bulunduu ve

Padiah’ bundan vaz geçir-

dii, 22. — Eyüb’deki saray-

Te:akîr-i Cevdet 11
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nn ua Daver tarafndan

soyulduu, 35. Ayrca bk. 14, 21,

23, 36, 37. 48-

Fevvaz, erif , 132.

Fmdk-zâde Efendi, Sudurdan reîs’-

ü’l-ulema (yani uleraay-i resmiy-

yenin en eskisi) brahim Halil

Efendi, Tevellüdünün 1186 da

olduu,6 evval 1271 vefat ettii,

biraz ilmi olup pek âlâ satranç

bildii, 49.

Fityani, Küdüslu Mekke isyannn

ele-balarndan , 104, m, 117.

Fransa, Fransz, 7, 21, 22, 24, 26

—

28,30—32,37, 39—45, 51 58,

62—66, 76, 83—85, 88, 90, 92,

118, 135, 138.

Fuad Paa, Sadrâzam Keçecizâde

Mehmed Fuad Paa.

(Fuad Efendi), Müstear- sad-
âli iken me’muriyyet-i mahsusa

ile Msr’a gönderildii, 8.

—

Abbas Paa’y ikna’ ederek M-
sr vergisini 80 bin keseye ç-

kartt, 9.— Meclis-i muvak-

kat-i maârif azalma ta’yini,

10.— Amedî iken 1848 ihti-

lâllerinde ve Rusya ile Avus-

turya’nn Eflâk—Bodan’ i-

galinde Bükre’e gönderildii ve

muvaffakiyetinden dolay bâlâ

rütbesiyle Sadaret müstear-

lna getirildii, 12. — Dev-

let’in Karada’a kar hareketi-

nin meru’ olduuna dâir bir

lâyiha kaleme ald. 15.— Re-

id Paa’ya kar Alî Paa ile

birletii, 16. — Malî muva-
zene bozulduu srada Cev-

det Efendi (Paa) ile erie ke-

limesine karlk olarak buhran

kelimesini bulduklar ve istik-

raza tarafdar olduu, 21.—Ab-
dülmecid Han’i istikraz için

.
Iknâ’a çalt, 22.

(Fuad Paa), Al Pasa ile Fransz

politikas takib ederek Reid Pa-

a’ya galebe çaldklar, 39.

—

Vezaret ile Hariciye nazr ve

Meclis-i âlî Tanzimat reîsi ol-

duu, 42.— Âlî Paa Paris kon-

feransna gittii zaman neden

kaymakam ta’yin edilmedii,

66.— Elkab ve unvanlarn de-

imesi için teekkül, eden ko-

misyona me’mur olduu, 67.

—

Kendisine göre Osmanl dev-

letinin dört esas, 85. Ayrca bk.

VI, XIII, 40, 45, 51, 65, 69, 71,

84.

Galata, 31, 62.

Gavri, Merc Dabk muharebesin

de Yavuz Sultan Selim’in yen-

dii Msr kölemen kükümdar
Kansu Gavri, 151.

Geschichtschreiber der Osmanen
und ibre Werke, Die, F. Babin-

-er’in Osmanl müverrihlerine

dâir eseri, I.

Gemlik, 35.

Girid, 51.

Oökdere suyu. Bursa’da Uluda’dan
gelen bir dere, 34.

Gözleve, Krm yarmadasnn bat

sahilinde ve Sivastopol’ün i-

malinde bir müstahkem mevki

(Kozlov, Eupatoria) , Serdar-

ekrem Ömer Paa’nn bu mev-
ki’e asker - çkard 28. —
Ömer Paa’nm galebe çalmas

29. — Osmanl ve Fransz kuv-

vetlerinin Ruslar malub etmesi,

58*

Güme Trablus’da isyan 61.

—

Dehaleti , 86.

Gürel, Kafkasya’da gürcü dadyan-

lklarndan(yâni beyliklerinden)

,

94> 97 -

Gülhane, stanbul’da Topkap saray

mütemilâtndan, 7.



NDEKS l6$

Gümrü, Kafkasya'da bir ehir , 59,

64, 94, 99.

Gürcistan, 53, 57, 58, 92—99.

Güzel-ou Artn, stanbul’un ermeni

mu’teberanmdan 73.

Hacerülesved !I 3

—

1! 4*

Hakkâkler çars, stanbulun mâruf

kitabclar çars, II.

Hakk Beyefendi, Mabcvn-i hümayun
ba-kâtibi, 69.

H.aleb, III, 7, 79, 89.

Halid Bin Sebud *>.

Necid’in sabk emiri. Verdii

müzekkerenin hülasas, (Ne-

cid emirî Faysal’m isyan et-

tiine ve kendisinin Devlet-

ten yardm gördüü takdirde

senevi 100 bin fransz riyali

vergi vereceine dâir) , 1 39— 140

.

Halil Aa, Mekke’de kol-aas, 145.

Halil Edhem Bey, II.

Halil Paa, Mahmud II. nin kz
aliha Sultan’n zevci kapu-

dan- 1 derya Halil Rfat Paa
(ölümü: 25 Cumadelahire 1272).

Abdülmecid Hann cülûsunda nü-

fuzlu ahsiyetlerden olduu 6. —

•

Kapudanlktan azli (Perembe 1

7

Zilhicce 1271), 54.— Altm bin

kuru mâzuliyet maâ tahsis

olunduu, 55. —• Vefatndan sonra

terekesinin tahriri için yalsnn
mühürlenmesi meselesi, 86. Ayr-

ca bk. 48, 87.

Halid Efendi Hazine-i maîivyede def-

terdar, sonra Maliye nazr, q i .

Hane *u‘U- , Mekke havalisinde bir yer-

*45-

Hanovre, 15 1.

Harem-i erif, Ka’be’yi muhtevi olup

etraf tahdid edilmi bulunan saha,

81, 112— 1 14. 119, 125, 126, 128,

130, 150.

Haremeyn, Mekke ve Medine’ye veri-

len isim, 31, 37, 1 34, 137, 15 1.

Haretü’l-bâb Mekke mahal-

lelerinden biri, 115.

Harpuly 9.

Haan Aa, Tâif’te yüzba, hulasa-i

takriri, 130— 132.

Haan Bey Mekke’de miralay, 114,

116, 130, 145, 148.

Haan Efendi, Dastanî, Mekke’de

Davudiye müderrisi, AbdiV-

muttalib’in hazrlad mahzar
imzadan istinkâf ettii, 1 1 8.

Haan Paa, erif, Mansur bin

Yahya’nn kardei, 118,

Hasse «u**- , Necid havalisinde bir

mahal, 139.
**"

Hayreddin Paa, Dar-’ uray- askerî

reîsi, vali, zabtiye müiri. Reid
Paa’nm teklifi üzerine sürgün-

den stanbul’a avdetine müsaade
edilmesi

, 43.

Hayrullah Efendi, Abdülhak Molla’n olu, ricalden, 55.

Hazar (denizi), 92, 94, 95. 97.

Hazine-i fünun, Mecmu’a, I.

Hecaliye O*# , Mekke’ye yarm saat

mesafede bir mahal, 105.

Hicaz, 3, c, 81, 102, 106, :o.
224, 129, 139, 142, 145, 152 .

Plicaz vilâyeti salnamesi, 75/.

Hindistan, Hind, 40, 90.

Hive, Bu memleket hükümdarnn
kethüdasndan sadaret makamna
mektub, 46.

Hudeyde, 142.

Hulasatü’l-kelâm i beyan umerâr-

1-beledi’l-haram, Ahmed bin

Zeyni Dahlan’m Tarihi, jj/.

Huncyn <£!*• , 134, 137.

Hurid Paa, ferik, Hicaz’n Msr,
; idaresi (Mehmed Ali zaman)
esnasnda Necid’in asî emiri.

Faysal’ 1 esir ederek âileriyle

beraber Msr’a gönderdii, 139.

Hute y- , Necid’de bir karye, 139.
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Huzeyl-i amî ÜG* , Bir arab ka-

bilesi, 14 1.

Huzeyî-i Yemanî bU j>y>, Bir arab

kabilesi, 132, 141, 164.

Hüsam Efendi, stanbul payelilerin-

den ve Meclis maârif âzasndan

(sonralar eyhülislâm olmutur)

,

tarihte ve ensab ilminde büyük

bir vukuf sahibi bulunduu, 63.

Hüseyin, Hazret-i Ali’nin olu, 149.

Hüseyin Aa, Kürd, Msr sultam

Gavri tarafndan Cidde muhafz
tâyin edildii, 152.

Heseyin. Avni Paa, VI, XI

V

T

, XV,
XVI.

Hüseyin Bey, Valde kethübas, htisab

nazr. htisab nazrlndan azli,

bu ne zaretin ilgas, yerine eh-

ranetinin te’sisi, 52.

Hüseyin, Bey Mekke’de kolaas, 145.

Hüseyin Bin Mansur, erif, Bahere’

deki Türk askerine hücumu, 1 1 1,

128, 129.

Hüseyin Bin Muhanmed Sindi

Hac, Cidde tacirlerinden ve

Mekke’ye isyana tevik mek-

tubu gönderenlerden biri, (mek-

tubun tarihi, 13 Keceb 1271),

102.

Hüseyin Efendi, eyh, Mekke’de

maliki müftisi 1 19.

Hüsrev Paa, Abdülmecid Han’n
cülûsunda Meclis-i ahkâm- ad-

liyye reisi iken sadrazam olma-

s, 56. •— Sadaretten sukutu,

9. Arca bk. IV, 14, 44, 68.

îbn Abbas, Hazret-i Muhammed’in
amcazadesi, 105.

bn îvas Arab müverrihlerinden, 1 5 1

.

Îbnül-Emin Mahmud Kemâl Bey. I.

brahim, Sultan, irvan hükümdar,

96-

hsan Bev, Viyana maslahat - güzar.

XIII.

kdam, gazete, X.

ngiliz tabyesi, Kars tabyalarndan

biri, 58.

ngiltere, ngiliz, XIII, 7, 24, 26,

28, 35.. 39. 43-—41. 5 1
: 52-

54: 55: 58 , 64—66 70, 83, 88—

90, 92, IOO, Il 8 , 135, I 38 .

rak, 9, 79.

rakl Han Gürcistan hükümdar
(Heraklios), 93.

ran, 92. 95-97.

shak bin ukayl jse-î
,

Cidde’den isyan mektubu

alan Mekke mu’teberamn-

dan, 102.

shak Efendi, Sevid, Mekke nakibiil-

eraf. Abdülmuttalb’e muhale-

fet ettii, 104.—Öldürtüldüü,

105, 106—109, it 4j h8.

skenderiye, 6, 149.

slâhat Ferman, Paris muahedesi

hazrlanrken Osmanl hükümeti

tarafndan bilhassa hristiyan

taba’aya bâz imtiyazlar tanyan

ferman, V, 66.— Ferman’m 1

1

Cumadelulâ 1272 Pazartesi gü-

nü Bâbâl’de okunmas, brak-

t tesir: okunuu mûteâkb vu-

ku’buîan tadsz hadise, 67—69.

—Ferman’ mahiyeti hakknda,

71. — Ferman hakknda Reid
Paa’nm düüncesi, 74.— Reid
Paa’nm Ferman’a dâir Mabey-
n’e takdim ettii tezkire ile lâyi-

ha, 75—82.
slâm ansiklopedisi, I.

smail Bey, Arabistan’de mr-i liva,

139-

smâil Bey, Binba, Mekke’de Os-

manlI zabitlerinden, 145.

smâil Paa, Kars mutasarrf, vezir,

Kars’n sukutunda esir düme-
si, 60.

smâil Paa, Hekim, Meclis-i Tan-

zimat âzalma tâyini (Per-

enbe, 5 Zilkade 1271), 52.
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60, 61. Ayrca bk. 57, 65 —
67, 100.

Kasas- enbiya, Cevdet Paa’nm mâ-

ruf eseri V.

Kasm Arabistan’da Necid hava-

lisinde bir mahal. 140.

Kasm Paa rvanî, Yavuz Sultan

Selim zamannda Cidde’ye

tâyin olunan ilk Vali, 1 51, 152.

Kastamonu. 38.

Katerin,Sivastopol’da bir Rus istihkâ-

m, 57.

Katerina, Rus Çariçesi kinci, 29,

92, 93-

Ravâid-i Osmaniyye, Cevdet Efen-

di (Paa) ile Fuad Efendi (Pa-

a) ’nm Bursa’da te’lif ettikleri

eser, 13.

Kayaan, Bursa’da kereste dolu olan

bu çarnn 1271 zelzelesinde

yanmas, 34.

Kaym ^
3 , Mekke ile Tâif arasnda

bir yer, 146.

Kaynarca, 92.

Kazan. 91.

Kemâl Paa, Maârif nazrXV,XVH.
Kerim Paa, Ferik, Kars müdafi’

lerinden, Ordu reisi, Kars mu-

harebelerinde mecruh V.mau

.

59.— Uhdesine vezaret tevcihi,

esir dümesi, 60.

Ker (Kerç), Krm yarmadasnn
dousunda Karadeniz ile Azak

denizi arasndaki boaz üze-

rinde kasaba, 28, 43.

Kei-da, Bursa’daki Uluda, 34.

Kbrsl Mehmed Paa (bâzan

sadece Kbrsl), Mahmud Paa’

nm yerine kapudan- derya ol-

mas, 24.—Sadareti, 25.— Sada-

retten azli, 26. Meclis-i Tan-

zimat riyasetine tâyini (Perem-

be, 5 Zilkade 1271), 52.— Sadn-

âzam Âli Paa konferansa git-

tii zaman sadaret kaymakam
olmas 66, Ayrca bk. 27, 86, 88.

Krm, XIII, 23, 28, 31, 42, 47, 53,

54) 57) 62, 90—93, 95, 96.

Kzliar, Kafkasya’da Terek rmann
sol sahiline yakn bir mahalde

kâin ehir, 92.

Kitabü’l-büyu’, Metn-i metii’m te’li-

finde ancak bunun hulâsa edi-

lebildii, 63.

Kitabullah, Kitab- mübin, Kuran
kerim, 125, 134, 137.

Konya, 96.

Koska, stanbul’da mehur semt.

10 evval 1271 günü saat

alaturka 5 de yangn çkarak

gece saat 1,30 ’a kadar sürüp

bu semtte ve Lâleli’de binlerce

ev ve dükkân yand, 49.

Kostantin, Sivastopol’da bir Rus

istihkâm, 37.

Kostantinî hac Hüseyin Efendi,

Cezâir-i garb ahalisinden olup

haclarn iine bakan bu zata

âid evin asiler tarafndan tah-

rib olunduu, 117.

Kostantiniyye, stanbul’a verilen

isimlerden biri, 64. (Bk. Dersa-

âdet ve stanbul)

Kozan, IX, XI.

Kraliçe, Ingikere Kraliçesi
Tvetua

52 -

Köprü, stanbul’un Haliç üzerindeki

mehur köprüsü, 38.

Kronstad, Finlandiya körfezinde Kot-

linadasmda müstahkem mevki’,

65, 88.

Küba, Kafkas dann imal etekle-

rinde bir bölge, 95.

Kuban Kafkas dalarnn imalinde bu

ülke ve içinden geçen rmak,

93) 94-

Kudüs, 17, 81.

Kuruçeme, Boaz’m Rumeli sahi-

linde Ortaköy ile Arnavud köyü

arasnda eski sayfiye mahalli.

Damad Mehmed Ali Paa yal-

snn burada bulunduu, 38.
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stanbul, Al-veriin çoalmas ve

sefahatin artmas, 20.—Sivas-

topol’ün zapt münasebeti ile

donanma yaplmas ( 1 Muhar-

rem 1272 Perembe gecesi), 58.

—Paris muahedesinin akdi mü-
nasebeti ile donanma yaplmas
(22 Receb 1272 akam), 88. Ay-

rca bk. I, V, IX, X, XIV, 4, 9,

II, 25» 31, 34, 35, 50—53, 57, 62,

75» 85, oj
, 102, 149, 151,

152. (Bk. Dersaâdet).

stefanaki Bey, Sisam beyliinde bu-

lunmu, Eflak beylii payesini ih-

raz etmi, 1272 de bir sene müd-
detle Meclis-i vâlâ âzalma tâ-

yin olunmu olan stefanaki

Vogoidis Bey. slâhat Ferman
hakkmdaki düünceleri, 82—83.

sveç, 65. 88.

zmir, 26, 27, 31, 50.

zzet Paa Zaptiye müiri, 31.

zzet Paa Ahmed Cidde valisi,

IOI.

zzet Mehmed Paa, Osmanl sadr-

âzamlarndan. Abdülmecid Han
devrindeki sadaretinde kayde de-

er bir baar göstermedii, 9.

Jozef, Avusturya imparatoru - ikinci,

9^ 93-

Kabala. Dastan’da bir bölge, 95.

Kabartay. 92—95, 98, 99.

Ka’be-i mu’azzama, 46.

Kabul î Efendi (Paa), Osmanl vü-

kelâsndan. Ticaret muâvini iken

Tercüman- Divan hümayun
olduu, 87.

Kafkas, Kafkasya , V, 90, 93, 98,

100, IOI.

Kafkasya’da oturan veya ora-

dan geçen kavimler : Abaza,

Alan, Andi, Arab, Çerke, Çe-

çen, Dak, Ermeni, Got, Gürci.

CEVDET

Hazar, svan, Kabartay, Kara-

bulak, Kumuk, Lezgi, Nogay,

Os, Tatar, Tgalur, Türk, Türk-

men, 94—96. Kazak, 99.

Kafkasya’ya dâir risale, 202.

Kallimaki Bey, Fenerli beylerden

olup Osmanl devletinin muhtelif

elçiliklerinde bulunmu, bâlâ

rütbesini ihraz eylemitir. s-

tanbul’daki düvel-i selâse (n-

giltere, Fransa, Sardenya, se-

firleri ile akd olunan meclis-

lerde müzâkerat zapta me’mur
olduu, 73.—Viyana elçiliine

tâyini ve uhdesine büyük elçi-

lik tevcihi meselesi, büyük elçi-

liine Fransa seferinin itiraz.

—

85 -

Kâmil Bey, bilahere Hariciye te-

rifatçs olan zat, 84.

Kâmil Paa, Mehmed, Cidde va-

lisi, mühendis, Avrupa’da oku-

mu ricalden olup, valilik, se-

firlik ve nazrlk etmi, 1276

da ölmütür. Kendisine Ferik

Raid Paa ile gönderilen emir-

name, 106— 107. Ayrca bk. 81,

101,110, m, 1
1 5, 119, 126.

Kâmil Paa, Yusuf, Meclis-i vâlâ

reisi (sonra Sadrâzam olmutur),

vi, 32, 37» 40, 41-

Kank, Kafkasya’da bir nehir, 94,

Kanunî Sultan Süleyman, 91, 92.

Karada, 14— 16.

Karadeniz, 38, 45, 56, 66, 78, 94.

95 5 99-

Karantina tabyalar, ivastopol’da,

43-

Kars, Ruslar tarafndan muhasa-

ras, 53. — Ruslar’m Kars’a

hücumlar (Cumartesi 17 Mu-
harrem 1272) ve hezimete u-
ramalar 58 — 59.— Kars’n za-

hiresizlik yüzündan teslim ol-

duu (Pazar, 5 Rebi’ülâhir 1272)
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Kutays, Kafkasya’da bir ehir.

Serdar- ekrem Ömer Paa’nm
bu ehre doru yürümesi, 58.

—

Rusîar Kars’ muhasara eder-

ken bir ksm Osmanl kuvvet-

lerinin bana bu havalide do-

ladklar, 100.

Lâleli, stanbul’da mehur semt.

Koska’da ve bu semtte yangn
çkt (Bk. Koska), 49, 53.

Langa Fatma, stanbul’da, Edirne-

kaps semtinde, Zabtiye nazr-

nn bile hükm edemedii bir

v umumî hane ileten bu kadnn
23 evval 1271 de öldüü, 50.

Leiningen, Serdar Ömer Paa’nn
Karada’da ilerlemesi üzerine

Avusturya tarafndan gönderi-

len murahhas, 15.

Leipzig, I.

Londra, 45, 64, 84.

Louis - Philippe, Fransz kral, 30.

Maâbide, Mekke’nin mahallelerin-

den biri, 145.

Mabeyn-i hümayun, Osmanl sa-

raynda erkân ve mukarreb-
• . 1. i .. j y.. . . -i * n -

iCl'lil uuuauugu, vctA.cia aio

dier ricalin müracaat ettii

dâire, 6, 37 ,- 39, 47, 49, 54,

62, 69, 75, 76, 87.

Macaristan, Macarlar, 12, 24.

Mahmud I. , 92.

Mahmud II. , II, 6.

Mahmud Nedim Bey (Paa), Necib

Paa zade, sadrâzam, VI,

VIII.—Âmed-i Divan- hümayun
olduu, 12. — Mustafa Reid
Paa’nm havass- mensubamn-

dan bulunduu, Reid Paa’nm
bu zat hakkmdaki mütalâas,

16.— Kurnazlna Reid Paa’-

nn kaplmas, Hariciye müste-

arl, 17. — Maddî menfaati

için yolsuz ilere girenler ara-

snda bulunduu, 26, 27.— Hak-

knda söylentiler, 31. — Talebi

üzerine Sayda eyaletine veza-

retle tâyini (Çaramba 1 Gu-

madelulâ 1271), 32.

Mahmud Paa, Kapudan- derya.

Damad Mehmed Ali Paa’nm
himayesiyle kapudan olduu
ve ehliyetsizlii yüzünden Os-

manlI donanmasnn Sinop’ta

Ruslarn basknna urad, 27.

— Kapdanlktan azline dâir

Mabeyn-i hümayundan tezkere

yazld, 44.

Makam- brahim, Mekke’de mâ-

ruf makamlardan, 1 13.

Makkarî, Magnbl arab ulemasndan,
148.

Malakof, Sivastopol tabyelerinden

biri olup bu tabyenin zapt ve

haberinin Varna ye umnu tel-

graf hatt ile gelen ilk haber ol-

duu, 56, 57.

Manastr, 9.

Mansur Efendi, erif, Mekke isya-

nnda Devlete sadk kalanlardan

1 14— 118, I2i, 129.

Manuel de genealogie et de chro-

nologie pour PHistoire de i -

slam, E. de Zambour’n eseri,

751.

Mara, 89.

Ma’ruzat, Cevdet Paa’nm tarihe âid

eserlerinden, VI, VIII,X—XIII.

Maslak, Boaziçinin Rumeli srt-

larnda mâruf mahal, 72.

Mecelle-i ahkâm- adliyye, I, 64.

Meclis-i Tanzimat, Vükelay muha-

keme etmek vazifesi ile kurulan

bu yüksek meclisin tekil sebebi-

nin Damad Mehmed Ali Paa’ya

âid tatbik mührü meselesi ol-

duu, 27. — Meclis’in teessü-

sü ve vazifeleri hakknda, 36.

—

Bu Meclis’de fkh ilminin mâ-
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meiât ksmna dâir türkçe Met-

n-i Methi adl eserin te’lifi

için komisyon kurulduu ve bu
komisyonun ilk içtimâim 20

Safer 1272 de akdettii, 63.

Ayrca bk, 37, 39, 50, 52.

Meclis-i umumî-i Maârif, Makâtib-i

umumiye nezareti ile Meclis-i

Maârif’in teekkülü, sbyan ve

rüdiye mektebleriyle Darülfü-

nun’dan mürekkeb üç dereceli

tahsil esasnn vaz’edildii, 10

—

13. Ayrca bk. II, 5 , 55 , 69.

Meclis-i valây- ahkâm- adliyye ,

1253 sonunda, Mahmud II.

tarafndan devlet ileri hakkn-
da müzakerelerde bulunup ka-

rar vermek ve nizamnameler
vücude getirmek üzere tekil

olunan iki meclisten (dieri

uray- BabIâli’dir) biri, 6,11,

14, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 38,
40, 61, 71, 87.

Meclis-i vükelâ, XIX asrda osmat-
l devlet ricaline dâir, 1 7.

Medeni hukuk bakmndan Ahmed
Cevdet Paa, Ord. Prof. Ebulua-
lâ Mardin’in eseri, I.

Medine-i münevvere, 137, 140.

Mehmed Ali Paa, Kavaiai, Msr
valisi, IV, 5—9, 15, 20, 150.

Mehmed Ali Paa, Damad, Ende-
run beylerinden iken bilâhere

kapudan- derya ve sadrâ-

zam olan ve Mahmud II. ’nn
kz Âdile Sultann zevci bu-

lunan zat. Abdülmecid Han’n
cülûsunda teveccühüne mazhar
olduu, 6.—kbali ve Rza Paa’-
nm nüfuzuna tabi bulunduu.
9.—Mustafa Reid Paa ile zd-
diyeti, 13. — Sadrâzam ol-

duu, 14. — Karada mesele-

sinde Serdar- ekrem Ömer
Paa’y tuttuu ve Sadaret’e

geçince Karada reisinin ür-

kerek Rusya’ya müracaat ettii,

15.— Sadaret’ten infisah, 17. —
Rusya ile harbe tarafdar olduu
ve softalar Reid Paa aleyhine

ayaklandrd, 23. — Sarraf

Mgrdiç’a verdii senedlerin

tatbik mührü meselesi, 31, 32,

35; 36- — Nefyine karar veril-

dii, 37. — Afvedildii, 39.

—

Ihtilattan menu’iyetinin kal-

drld
( g zilhicce 1271J..

53 - — Kapdan- deryala ta-

yini (Perembe 17 Zilhicce 1271

)

54. Ayrica bk. VI, 21, 24, 23,

27 . 42 , 43 , 57 , 74 -

Mehmed Bey, Nevrekoplu, anam
ve âir iltizamat için Da-
mad Mehmed Ali Paa’ya

14 bin kese kadar para verdii
ve bu paray dâva ettii, 36.

Mehmed Bey (Paa), Tunus Beyi.

Sadarete arizes, 47. — Tunus
beyliine tâyini ve 20 aban
1271 tarihli arapca mektu-
bunun tercümesi, 48—49.

Mehmed Efendi, Tâif’de une emi-

ni
, 130, 132.

Mehmed Paa, Kbrsl (bk. Kbrs-
h Mehmed Paa;

.

Mehmed Paa. Miriliva. Hicaz or-

dusu erkânndan, 11 3, 114, 120,

129, 130.

Mehmed Remzi Efendi, bilâhere

bâlâ rütbesine kadar yükselen,

sakzl. Ticaret muavinliine
tâyini, 87.

Mehmed Rüdi Efendi, Cidde’de
Hazine ketebesinden, 115, 116,

ve 12.

Mekke-i mükerreme (Belde-i tay-

yibe, Belde-i m’azzama), IX,

61, 101— 107, 1 10, III 1 13— 117,
1 39 ;

: 40 : H3 , 144 ; 146, 148, 150.

Yavuz Sultan Selim zamanndan
Tezkire 12.’ nin yazld tarihe
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kadar Mekke, emirliinee bulu-

nan erifler :

Ebulberekât, Ebu-Numey bin.

Ebi’lberekât, Haan bin Ebi-

Numey, Ebu-Talib bin Haan,
dris bin Haan, Muhsin bin

Hüseyin bin Haan, Ahmed
bin Abdilmuttalib, Ahmed bin

Mes’ud, Mes’ud bin îdris, Ab-
dullah bin Haan, Muhammed
bin Abdillah bin Haan, Namî
bin Abdilmuttalib, Zeyd bin

Muhsin, Berekât bin Muham-
med bin brahim, Saîd bin

' Berekât, Ahmed bin Zeyd bin

Muhsin, Ahmed bin Galib,

Muhsin bin Hüseyn bin Zeyd,

Abdullah bin Hasm, Saîd bin

Sa’d bin Zeyd, Abdülmuhsin bin

Ahmed bin Zeyd, Abdülkerim
bin Muhammed bin Ya’lâ,

Abdullah bin Saîd bin Sa’d,

Ali bin Saîd bin Sa’d, Yahya
bin Berekât, Mübarek bin Ah-
med bin Zeyd, Berekât bin

Yahya bin Berekât, Muhammed
bin Abdillah bin Saîd, Mes’ud
bin Saîd bin Sa’d, Mesâid bin

Sa.îd, Abdullah bin Hüseyn
Berekât î, Ahmed bin Saîd,

Surur bin Mesâid, Galib bin

Mesâid, Yahya bin Surur, Mu-
hammed bin Avn, Abdülmut-
talib bin Galib, Muhammed
bin Avn (saniyen), Abdullah bin

Avn, Hüseyin bin Avn, 151.

Mekkî zade (Âsim Efendi)
, eyhü-

lislâm, 11.

Memalik-i hakaniyye, 102.

Memalik-i mahruse, 17. 62. 66.

Memalik-i Osmaniyye, 83, 96.

Memleketeyn, (Eflak ve Bodan
beylikleri, bunlara bk.), 12, 83.

Menikof, Prince, Makamat- mü-
bareke meselesi, dolaysiyle s-

tanbul’a gelen Rus fevkalâde

elçisi, 29, 72.

Merve, Mekke’de mâruf yer, 120.

Mes’a
, (Mekke’de Safa ile Merve

arasndaki mâruf yer, 120.

Mescidü’l-hayf
(
metinde _i.U-l.vs_,.)

141.

Metn-i Metin, Hükümetin karar
mucibince Meclis-i âlî-i Tan-
zimat’ta Rüdi Molla Efendi’-

nin riyasetinde Tahir Efendi

Hüsam Efendi, Ali Ratib Bey
ve Cevdet Efendi (Paa)’den

mürekkeb bir hey’et tarafn-

dan fkhn muâmelât ksmna
dâir olmak üzere te’lifine ba-
lanan ve itmam müyesser ola-

mayan eser, 63.

Metternich, Prince de, Avusturya’-

nn pek mâruf devlet adam
XIII.

Mgrdiç Cezayirli olu, stanbul
sarraflarndan, 35, 36, 54.

Msr, II, IV, 5—g, 13, 20, 29, 30,

39—4G 43 , 102, 124, 139, 140,

J 49
—

1

5

1

-

Midhat Paa, VI.

Migrel Üu-A. Kafkasya’da gürcü dad-

yanlk (prenslik)lannden, 94, 97.

Mihalç, (Bugün: Karacabey), 1271

zelzelesinde çok zarar gördüü, 35.

Mina U.
,
Mekke civarnda mâruf yer,

14 1
, 143, 145, 146, 150.

Mir’atii Gezireti’l-arab, Eyub Sabri

Paa’nm eseri, zjz.

Moskova, 23, 91.

Muallâ Mekke’nin mahallelerin-

den, 115, 116.

Muammer Paa, Dar- uray-i as-

kerî reîsi iken Vidin valisi ol-

duu, 52-

Muddeâ Mekke’nin mahallele-

rinden, 115, 116.

Muhammed (Hazret-i Peygamber)

112, 132 ;
Nebi, 135, 138;
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ResûI’uUah, • Sw>7i,v ..vitiu I-nursein
>- 5 , 134, 137.

Muhammed, erif, , l8
Muhamnred bin Abdiilab, erf

S'
~ Muhanuned bin Adih

Zail -zadeler no rr .

Mhammed Bin Avn, Mekke e

29
''

•

'R,, ; •
, „

^«eKjie emin

e h .

2311 Sad6Ce Bin A™
e Ibn Avn eklinde de geçer)
fana defa Mekke enririJnu
felul‘âhir 1272), 61, __

nm
e

R
e

h
ei

TretI tâynfe~-
T. (3 Rebj»levvel 1272) okun-dugu rar. _ stanbul’dan ha-
teketle Cidde’ye muvasaleti, Os-manh ordusu ile birlikte ha-
rekete geçerek Tâif’e duhulü (x4Kamazan «72). ,46. Avrca bk

1 ‘J '
I0

- ” 7 » ” 9 , Z22,

150!

12
’ I32

’ ’ 43 ’ H 7 , 148.,

Muhammet! bin el-Hasan el-Ha
beî, I25.

Muhamnred^bin Haan el-eybanî,

Muhsp erif, Abdühnuttalib Efen-
d'nm damad, 1 1 8, jo0

Muhtar Beyefendi (Paa;, Tophane
nazn iken vezaretle Maliye ne-

.

Zaretme tâyin olunduu. 40-urad I Bursa da Urganl köprüsü-
nün banisi olduu 00

Murad (lif.), ^
3 ' 33 ’

Murad (IV.), zamannda zrhl asker
ihdas olunduu,

47.
Murad Efendi (Murad V) yj

XI, XIV—XVII ’

Muraviyef general, Kars’ muha .

sara eden rus ordusunun ku-mandan, 59,
Mustafa Aa, Mekke’de yüzba

Asiler tarafndan ehid edildii,

Mustafa Aa, Hicaz ordusunda top-cu mülâzim, qo ?

dâir takriri, [J’
^

' * Ag
f’

Kü?ük, OsmanlI za-
btlermden olup Zeyme’de bu-lunduu srada Abdülmutta-

ralnri
UmUm Ugrayarak Va-ralandg,

j 4I>
Mustafa A'fusa akj-i

adamlarnda, tö
U m"ttallb ’

,n

Mustafa Paa, Lâla, (Tezâkr’de sad-

Z7 SÖS

-f
,€n bu Zat anca k

m
tnu ^zrhge kadar yuksel-

MustafaPaS) Girid]i; &
Olduu, y t

Mustafa Paa, str-kâtibi,
Mustafa Paa., Trablus-ga'rb valisiMler tarafndan kalede mu-hasara edildii 50
Mustafa Paa, ikodrah,

, 4oMustafa Resid Bev .

adli ^ Bedaywl-nsaadh esen tertib ve nereden zat.

Musurus Bey (

P

aa
),

osmanl, büyük elçilerinden, g^’

Mübarek Efendi, erif, Emaret kav-makam, m TT _

Müsenna U*.’ Tâif c~" n
I2°'

’ 1 ait civarnda bir
yer, 14.6, I47 .

dVtüslim, mam A/f 1

di/
Mehur muhad-

Müseyy^Se#’ ^ ^’ y
\ ’ î?euf

’ Isyan haber ver-

2Vvr

l
Cidde ’

ye

rek
S k

îf
den lkSn üldüre-

ek cesedlerini kireç kuyusunsattrd, r 5 , ,03, I2g

Nadir ah, ran hükümdar, 90, m
- a z Paa, Maliye nazr, 1270 de

vandaun masradar koruyama-dndan ikâyet eder olmas

'T Ifk&h de itham olun-
dugu, 26.

Nâil Bey, Akif Paa-zade, Takvim-
hane nazn, vak’a-nüvis,

3, 5Namk Paa, XIV.
(Sahife 3, deSavda valiliinden am ’

a naki

’
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edildii ziihulen Namk Paa ya-

zlan zat hakikatta Vamk Pa-

a’dr).
Namk Kemâl Bey, II.

Napolöon I. 30, 64.

Napoleon III. , Paris sefiri Cemil

Bey’e Türkiye ve Reid Paa
hakknda sitayili sözler soy-

ledii, 55.

Nasr Efendi, erif Muharnmed bin

Avn’in damad. 117.

Nazif Efendi. Terifatç, 6g.

Necib Efendi, Abdullah Bey-zade

Ahmed, stanbul payelilerin-

v den iken uhdesine Anadolu pa-

yesi tevcih edildii, 50.

Necib Efendi, Hafz Mehmed, Reid
Paa kitabcs, Evkaf- hümayun
müfettii, 86.-- •- Evkaf müfetti-

liinden azl olunarak Meclis-i

vâlâ âzala kayrld 87.

Nec'id, 139, 140, 150.

Nemçe, 45 (Bk. Avusturya)

.

Nikola I., Rus Çar, Gözleve’de Rus
ordusunun malubiyeti üzerine

hiddete geldii ve bir müddet
sonra öldüü, 28—30.

Nizameddin Aktuç Bey, II.

Nurcddi: Bey Tercüman-: Divan-:

hümayun iken Blaricive müste-

arlna getirildii, 87.

Nümune-i edebiyat- Osmaniye, Ebuz-

ziya Tevfik Bey tarafndan ter-

tib edilen ma’ruf eser, 75.

Ortaköy, Boaziçi'nin Rumeli sa-

hilinde Beikta ile Kuruçeme
arasnda mehur semt, 50.

Osman Ferid Salam, X, XIII.

Osman Paa, Cidde valisi, sonra

eyhülharem, 130, 140.

Osman Paa, Trablus-garb valisi, 86.

Osman Paa, Özdemir-olu, 96,

97 -

Osrnaniye Cami’i, stanbul’da Nur-i

Osmanî Cami’i, 68.

Osmanl, IV, VII, 12. 35, 58.

Ömer, Hulefa-i raidinin kincisi

Ömer ibnü’l-Hattab, 95.

Ömer Aga, Tâif’de atl-ba, 130.

Ömer Efendi, Akehirli, Hace-i
ehriyarî, 23.

Ömer Paa, Serdar- Ekrem (Ömer
Lûtfi Paa), Ferik iken Fuad
Efendi (Paa) ile beraber Bük-

re’e gittii, 12.—Bosna isyanm
bastrdktan sonra Karada’a da

bir darbe indirmek istedii,

14.--Karada’da ilerlerken Avus-

turya’nn müdahalesi üzerine

Babâlî tarafndan geri çekil-

mek emri verildii, 15 (Bu sa-

hifede satr 28 deki Âli Paa
ismi Ömer Paa olarak tashih

edilmelidir) .—Ingiliz tarafdarl,

26.— Tuna yallarnda Ruslarla

muharebesi, Rusya’ya Besarabya

tarafndan hücürn fikrinde ol-

duu, Ingiliz ve Fransz ku-

mandanlarnn bu fikri kabul

etmiyerek Krm’a taarruz ci-

hetini iltizam eylemeleri, 28. —
Serasker Rza Paa ile ara-

larnn açk olduu ve hasia-

Uk bahanesiyle stanbul’a gel-

dii, 43. — Fuad Paa tarafn-

dan iltizam olunduu, 45. -

—

Ingiltere tarafndan kendisine

Diz-ba nian verildii, 52. —
Kars’ muhasaradan kurtarmak

için Gürcistan sahiline asker

çkarmaa me’mur olduu, 53.

— Sivastopol’ün zapt srasnda

Gürcistan’da bulunduu, Damad
Mehmed Ali Paa’y iltizam

ettii, stanbul’da kendisini kü-

çük düürecek eyler yapt,
57. — Gürcistan’da Ruslar bir

malûbiyete uratt, 58. —
Gürcistan’daki askerî harekâ-

tnn hatal olduu, 60—61.
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Özi, (Dniyepr nehri), 93.

Palmerston, Lord Henri Tcmple,

Vicomte Palmerston ( 1
784- 1 864)

,

ngiltere Hariciye nazr. Londra

ehr-emanetinde verilen mu’-

tad ziyafetteki nutku, 64.

Paris, 9, 10, 43, 52, 54, 55, 66, 67,

74, 76, 77, 84, 85, 87, 88, 100,

IOI.

P&issier, general sonra marechal,

Amable - Jean-Jacques Pelissier,

duc de Malakoff (1794—1864)

Krm muharebesinde Fransz

ordusu kumandanlarndan, 57,

78.

Pertev Paa, Mahmud II. devrinde

Mülkiye nazrlnda bulunan ve

Edirne’de idam edilen Meh-
med Saîd Pertev Paa, 83.

Petersburg, (Saint-Petersbourg, bu-

gün Leningrad) 12, 23, 65.

Petro, Rus çar, birinci, 29, 91, 92,

97 -

Prut, Baltac Mehmed Paa kuman-
dasndaki Türk ordusunun Rus
ordusu ile karlat, 87.—Bal-

tac Mehmed Paa ile Petro

I. arasnda aktediien muâhede,
92.

Raid Paa, Müir Hac Mehmed,
Ferik rütbesinde olarak me’-

muriyet-i mahsusa ile Hicaz’a

gönderildii
( 1271 sonlar) ,

101.— Bu zat eliyle Cidde va-

lisi Kâmil Paa’ya gönderilen

eirnamenin sureti, 106—107.

Kendisine verilen talimatn

sureti, 107— 110. — stanbul’-

dan hareketi, Cidde’ye muva-

saleti (16 Safer, 1272), 110.

—

Abdülmuttalib Efendi’ye mek-

tubu, 124— 125. Ayrica bk. 103,

114, 12 1— 123, 126— 128, 144,

146, 149.

Rauf Paa, Mehmed Emin Rauf,

Hüsrev Paa’nn yerine sad-

razam olduu, 9.— Reid Pa-

a’nn yerine sadrâzam olduu

,

14.—Bir muâyede resminde, 46.

Recâî Efendi, Vak’a-nüvis, Es’ad

Efendi’ye halef olduu, 3. —
Nâil Bey’in yerine uhdesine

Takvim-hane nezareti tevcih

edildii, 5.

Refik Efendi, Mehmed, (Bilâhere

eyhülislâm olmutur)Fetva’emi-

ni iken Evkaf müfettiliine tâyin

olunduu, 87.

Refik Efendi, Mustafa, Reîsü’l-küt-

tab ve kethüda-y sadr- âlî,

Selim III. devrinde Ordu-y
hümayunda kethüda olduu,
82.

Remzi Efendi kona, Mekke’de

müdiriyet mahalli, 117, 128.

Reid Paa, Mustafa, Tanzimat
hayriyye’yi ilân ettiren me-
hur büyük Reid Paa. Tan-
zimat Fermann kaleme alp
Gülhane’de okuduu, 7.—Ka-
vakl Mehmed Ali Paa’y ka-

lemen malub ettii, Avrupa-

lIlarla ziyade ihtilât ve karan-

tina gibi yeni te’sîsler vücude
getirmesi yüzünden eski kafa-

llarn honudsuzluunu eelb et-

tii, Hariciye nazrlndan azli

ve Edirne valiliine tâyini,

8. — Edirne valiliini kabul

etmediinden Paris elçiliine

tâyin olunduu, 9. — Hariciye

nazrl ile Paris’ten çarl-d 1262 de sadrâzam olduu,
olu Ali Galib Paa’y Padiah’

a

damad etmee urad, 10.

—

Damad Saîd Paa’nm çlgnca s-

rar üzerine sadaretten azl edil-

dii, n.— Mülteciler mesele-

sinde büyük bir azim ve me-

tanet gösterdii, 12. — Encü-
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men-i dâni yüzünden Damad
Fethi Paa ile bozutuu, 13.

— Karada’a tecavüzün aley-

hinde olduu, ve bu husustaki

düüncelerinin doru çkt,
14— 15.—Alî Paa’nm sadareti-

ni çekemedii, onunla ve Fuad
Paa ile aralarnn açld,
16.— Hüsn-i ahlâk ve uluvv-i

cenab, Hariciye nazrlna
getirildii, 17. — lk sadare-

tinde o devir müteneffizlerinin

iltizamlardan çok para kazan-

dklar, 19. — Hazine-i maliy-

yenin fena durumundan müte-

vellid telâ. 21.— Makamat-
mübareke meselesinden çkan
osmanh-rus ihtilâfn kalemen

halle çalt, 23. — Rusya’

ya kar ngiltere ve Fransa’-

nn yardmn te’mine muvaffak

olduu, 24.— Damad Mehmed
Ali Paa’dan intikam almak

istedii, i2 7o’de Kbrsl Meh-
med Paa’y sadrâzam ettir-

dii, Kbrsl ile aralarnn açl-
d, 25.— Dördüncü sadare-

ti, 26.— Sadaretten istifas ve

sebebleri, 39 v. d.—Viyana kon-

feransna me’mur olduu ve git-

mekten vaz geçirildii, 42.—Rus-

ya ile harbin devamna taraf-

dar bulunduu ve bu hususta

Cevdet Efendi (Paa)’ye söyle-

dikleri, 65. — Mabeym’e yazd-

tezkirenin sureti, 75 ve 76.

—

Islahat Fermanna itirazlarn

muhtevi mehur lâyihas, 76

—

82.— Msr valisi Saîd Paa’-

nm dâvetlisi olarak Msr’a azi-

met ettii (13 evval 1272) ,

89.— Cevdet Efendi (Paa)’-

mn Kafkasya'ya dâir lâyihasn

franszcaya çevirterek Canning’e

verdii, 100. Ayrca bk. III,

V—-VII, XIII, 20, 22, 27, 31, 33,

36—38, 43, 44, 46, 5 1—55, 62,

70—74, 82, 85, 86, 90.

Reid Paa, Darb-hor Mehmed.
Serasker Rza Paa’nm yakn
adamlarndan olduu, 10.— R-
za Paa tarafndan Hassa mü-
irliine getirildii, 26.— Has-

sa müirliinden azli, 43.—- otuz

bin kuru mâzuliyet maa tah-

sis edildii, 44.

Revan, 97.

Rza Paa, Serasker Haan, En-

derun- hümayun aalar-

nn ileri gelenlerinden (o za-

man Rza Bey denirdi) olup

Abdülmecid Han’n teveccü-

hüne mazhar bulunduu, 6.

—

Reid Paa Paris elçilii ile

uzaklatrld zaman Devlet,

idaresinin Rza Paa eline geç-

tii, 9. — 1261 de serasker-

likten azli, 10.— Franszlarla

sk münasebette bulunduu,
26.— Aleyhinde dedi kodular

dolat, 31.— Mahmud Ne-

dim Paa’y taradan getirt-

mek istedii, 32.— Meclis-i vü-

kelâ muzakeratm iafveti Pa-

a gibi Fransa sefaretine bildir-

mekle ve irtikâb ile zan altn-

da olduu, 1271 de serasker-

likten azli, 43. — Kendisine 60

bin kuru mâzuliyet maâ tahsis

edildii, 44. Ayrca bk. VI, 27.

37, 38, 45; 5 1 -

Rifat Efendi, Cidde’de gümrük
emini. 115.

Rifat Paa, Sadk, Meclis-i vâ-

lâ reîsi, 11.— Gayet zeki ve

mütelevvin olduu ve Reid
Paa’nm yaknlarndan bulun-

duu, 14.— Reid Paa’nm Âlî

ve Fuad Paa’larla aras aç-

lnca ne yapacam ararak
her taraf idareye kalkt,
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16. - Kars’n sukutuna dâir
bir sözü, 6

.

Rfat Paa, Dar- ûrâ reisi, vali.

Hassa meclisi reisi iken Dar-
ura reisi olduu, 52.

Riyad, Necid’in merkezi, 139.

Roma kanunnamesi, 64,

Rumeli, VI, 9, 10, 24, 79, 83.

Rusya, Rusyalu, XIII, 12, 15, 17,

22—25, 27 29. 35, 45, 47, 53,

56—60, 65, 66, 70, 74, 78,

82, 83, 90— 93, 97 — 101, 105,

107, 127, 135, 138.

Rüdi. Molla, Meclis- i Tanzimat
âzasndan, Metn-i metin adl
eseri te’lif edecek komisyona
reis olduu, 63.

Rüdi Paa, Mütercim Mehmed,
Kaleme ald nizamlar saye-

sinde öhret kazand, 9. —
Meclis-i maârif-i muvakkat âza-

l, 10,— Dühat- asrdan ol-

duu, 14.— Reid Paa’ya kar-

Alî ve Fuad Paalar ile birle-

erek her üçünün ekanim-i se-

idse tekil ettii, 16. — Hazine-i

maliyyenin vaziyetini tedkik

edecek komisyona tâyin kln-
d, 21.— Seraskerlikten ma-
zili' iken Arabistan ordusu mü-
irliine tâyin olunduu ve
Reid Paa’nm itizar ettirdii,

25- :— Abdülmecid Han tarafn-

dan seraskerliin nasl tevcih

edildii» 44. Azrca bk. VI,

XIV
}
XVI, 12, 45, 46, 61, 69.

Rüdi. Paa, irvânî zade Mehmed,
VI—VIII.

Sa.’dullah Bey, Kaymakam, 130.

Safa, Mekke’de maruf mahal, 120.

Safran bin Umeyye, «u* O'. 0
134, 137 -

Safvet. Efendi (Paa), Mabeyn ikinci

kitabetinden Meclis-i vâlâ azai-

na nakl olunduu ve Hariciye

CEVDET

müstear iken Alî Paa’nm Viya-

na konferansna me’muriyeti ü-

zerine Hariciye nazr vekâletine

getirildii, 39.—Islahat fermanm
mühürlemedii duyularak halk

arasnda iyi karland, 69.

—

Hariciye müstearlndan sa-

daret müstearlna tâyin edil-

dii, 87.

Safvetî Paa, Maliye nazr, zama-
nnda makbûl olduu, 10. —
Maliye nazrlna tâyini, 26.

—

Ticaret nezaretine nakli, 27.

—

Vükelâ arasndaki müzakere-

leri Fransa sefaretine bildir-

mekle ve mürtekb olmakla zan

altnda bulunduu 43,— Ayrca
bk. 31, 32.

Sahhaflar çars, (bk. Hakkâkler Gar
.

is)

•

Sahih, mam Buhar ve man Müs-
lim’in mehur eserlerine verdik-

leri isim, 134— 138.

Saîd Bey, Mehmed Paa-zade, 69.

Saîd bin Seletan, 5ta- ^ j.,*,.- , Necid

emirlerinden
, 140.

Saîd Paa, Damad, Mahmud II’-

nin kz Mihrümah Sultan’

m

zevci. Abdülmecid Han’n cü-

lusunda büyük nüfuza sahib bu-

lunduu, 6. — Reid Paa’nm
1264 de Sadaretten azline sebeb

olduu, nüfuzunun artt, Ab-
dülmecid Han tarafndan uzak-

latrld, 11.

Saîd Paa, Msr valisi, Süvey ka-

nalnn .açlmas hususudaFran-
szlarla anlamas, 40. — Kanal
meselesine dâir kendisine kâmil
Paa tarafndan mektub yazl-

d, 41.— Reid Paa’v Msr’a
dâvet ettii, 89.

Sâik- adî, Damad Mehmed AH
Paa’y sürgüne götüren beylik
vapur, 38.

Sakif Arab kabilesi, 132.



Salih Paa Zaptiye Müiri Mclmed
Paa-zade. ehramanetine tâ-

yini, 52.

Salimin kahvesi, Mekke yolu üstünde

bir boaz. 124.

Saltanat- seniyye (Osmanl devleti,

bk. Devlet-i aliyye), 7, 24, 48,

49> 77—83, 91, 109, 112.

Salyan Cenubi Dastan’da bir bölge,

95 -

Samatya, stanbul’da mehur semt,

6 Zilkâde 1271 Pazar gecesi

yangn çkarak Yedikule’ye do-
4’ii yaylmas ve 10 saat sürmesi,

53 -

Sami, Osmah vak’a-mavilerinden,
152.

Sami Paa, Vidin valisi sabk,

Perembe 5 Zilkade 1271’de

Meclis-i Tanzimat âzalma tâ-

yini, 52.

Sardenya, bugünki talya devletinin

esasn tekil eden krallk , 24,

\ 64.

Sarm Paa, Sadarette Mustafa

Reid Paa’ya halef olmas, 1 1

.

Sayda, 32.

. Schefer, Charles, Fransa’nn s-
tanbul sefaretinde ba-tere Li-

man
, 45.

Selanik
, 50, 149.

Selçukîler , 94.

Seletan, erif, Abdullah bin Na-

sr’ 111 bacana, 143
Selim Paa, Kars’a zahire idhali

için Erzurum’a gönderildii, 60.

erhas emsu’l-eimme, Ebu-
Bekr Muhammed, büyük slâm
âlimi, 134, 137.

Seyl d-.-, Mekke ile Tâif arasnda
bir yer, 146,

Seyl kaps, Tâif kaplarndan biri,

146, 147,

Sddik Efendi, eyh, Mekke ulema-

sndan ve isyann elebalarn-

dan, 104, 1 r 1 , 11 7.

Sicill-i ahvâl defteri, I.

Sffin Hz. Ali ile Muâviye
arasndaki mehur muharebenin
cereyan ettii saha, 149.

Silistre, 59.

Simar jU, Abdülmuttalib Efendi’nn
Arafat dana yarm saatlik mesa-
fede kale tarznda yaptrd
konak, 120.

Sinop, Rus donanmasnn bir Osmanl
filosunun baskna uratmas,
24. — Kapudan- derya Meh-
med Paa’nm tedbirsizlii, 44.

Sivastopol Müttefiklerin taarruzu,

28.—Zapt, 57. Ayrca bk. 59, 100.

Siyerü’l-kebir, 134, 137.

Soucuk, Kafkasya’nn Karadeniz sa-

hilinde bir kale, 93, 98.

Sohum, Kafkasya’nn Karadeniz sa-

hilinde mâruf kasaba, 60, 100.

Son asr türk âirleri, bnül’emin
Mahmud Kemal Bey’in eseri, I.

Suba köprüsü, Bursa’da 1271 zel-

zelesinde harab olmas, 33, 34.
Subhî, Osmanl vak’a-müvislerinden

I52 ’

Su’le «!•*-, Mekke ile Tâif arasnda bir

yer, 146.

Sultan-Murad- sani-cami’i, Bursa’da,

1271 zelzelesinde harab olmas,.

33 -

Sultan-Orhan-türbesi Bursa’da, 1271

zelzelesinde yklmas, 33.

Sultan-Osma-türbesi, 1271 zelzele-

sinde harab olmas, 33.

Suriye, 102 (bk. Berrüam ve am).
Süleyman Aa, Mekke kaymakam,

m, 112.

Süvey, 39, 40, 102.

âban Aa, Veys Paa’mn Abdül-

muttalib Efendi’ye gönderdii
lisan-ana zat, 12 1.

ahruh, irvan hükümdar, 96.

akir, Osmanl vak’a-nüvislerinden,

I52 -



am, 7, 9, 25. 32, 79. (Bk. Suriye ve

Berüam)

.

ânî-zade Atâullah Efendi, Osman-

l vak’a-nüvislerinden, 3.

efik Paa, Maliye nazr iken sa-

daret kaymakam olduu, 42.

eki, Dastan’da bir sancak, 95.

emâhi, irvan’da bir ehir, 96, 97.

emhal, Dastan- imâlî ahali-

sinin Cengiz evlâdndan seç-

dikleri hana verilen unvan, 96,

97*

ena U-i, Tâif civarnda bir mahal,

132.

erif Paa, Cidde valilerinden, 140.

evket Bey, Reid Paa aleyhdar-

1arn dost sanmas, saf-dil bir

adam olduu, 16.— Beylikci-

lkten Sadaret müstearlna ge-

tirildii, 17. — Kbrsl Mehmed
Paa tarafndan müstearlktan

azl edilmek istendii, 86.

—

Meclis-i vâla âzalna ta’yini,

87.— Paris muâhedesinin akdi

münasebetiyle stanbul’da yap-

lan donanmann kark eklinden

dolay ileri-geri konutuu, 88.

eybi Efendi kona, Tâf surunun

dnda bir konak. 13 1.

eyh-Mahmud, Mekke’de bir semt,

” 5 -

eyh amil Efendi, Krm muhare-

besi esnasnda kendisinden bek-

lenen faâliyeti göstermedii, 90,

98, 99-

irket-i hayriyye, Boaz’içinde va-

pur iletmek üzere te’sis edilen

irket. Bu irket’in nizamname-

sini Fuad Efendi (Paa) ile

Cevdet Efendi (Paa)’mn Bu-

rsa’da kaleme aldklar, 13, 20.

irvan Kafkasya ülkelerinden biri,

95 97*

u’b buaz tsjkj». Bahere civa-

rnda bir yer, 124, 126.

ükri Efendi, stanbul kadlarndan,

bir rüvet meselesinden ceza

bi’t-te’hire uramas, 50.

ükri Efendi, Tâif’de divan katibi,

130.

ükrullah Aka, Hive hükümdarnn
Abdülmecid Han nezdinde yol-

lad elçi, 46.

umnu, Rumeli ehirlerinden, 10,

56, 59-

Tahir Aa, Bursa vücuhundan olup

1271 zelzesinden sonra stan-

bul’a gelerek ngilizlerin ahaliye

yardm ettiklerini haber veren

zat, 35.

Tahir Efendi, stanbul kads iken

uhdesine Anadolu payesi tevcih

olunduu, 50. — Metn-i Metn'i

te’life me’mur olan hey’ette fakih

denilecek yegâne zat bulunduu.
63-

Tahmas, Kars tabyalarndan biri, 58.

Tahmasp, ran hükümdar birinci.

ah smail’in olu, 96.

Tahmasp, ran hükümdar ikinci,

ah Hüseyin’in olu, 97.

Tâif, 103— 106, 108, 109, m, 114,

117. 118. 122, 129—132, 140, 144,

146— 148. 150.

Takvim-i Vekayi, Osmanl devletinin

resmî ceridesi, 5, 39, 60, 89.

Takvimhane, Takvim-i Vekayi’in ne
edil dii devlet matbaas, 5.

Taman, Karadeniz ile Azak denizi

arasndaki boazn medhalinde

bulunan bir ada, 93.

Tanzimat- hayriye. 1255 de Abdül-

mecid Han zamannda Mustafa

Reid Paa tarafndan ilân olu-

nan ve Osmanl tebeasmm can-

mal ve namus emniyetini sa-

layan hatt- hümayun, XI

I

i 7— 10, 102.

Tarih-i Cevdet, Cevdet Paa’nm pel

mâruf eseri, Encümen-i dâni<

tarafndan yazlmasna kara
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verilen asar arasnda tahak-

kuk eden yegâne te’lif, II, V,

VI, 13, 101.

Tarih-i Lûtfi, Lutfî Efendi’nin mâ-
ruf eseri, III, IV, VI, VIII-

X; 5-

Tarih-i osmani encümeni mecmua-
s, V, X.

Tataristan- kebir, 94.

Tatarlar Bursa’da bir semt, 34.

Terek. g2, 94.

Tersane, 52.

Tezâkir-i Cevdet, I—XI, #9, 15/,

Thouvenel, Edouard-Antoine, Fran-

sa’nn stanbul sefiri, bilâhere

Hariciye Nazr. Çaramba 4
Zilkade 1271’de stanbul’a vu-

rudu, 51.

Tiflis, 53, 60, 93, 94, 97, 99, 100.

Timur-kap, 95.

Tmgr-olu Ohannes Efendi, Ermeni

zenginlerinden olup sonradan

\ (1272), bir sene müddetle Mec-

lis-i vâlâ âzalna getirilen zat.

zmir ve Beyrut gümrüklerini

iltizama ald, 26 ve 27.—Uhde-
sinden zmir gümrüklerinin fes-

hedildii, 50.

Tophane-i âmire, 13, 17, 23, 42.

Topkap saray, XV, XVI.
Trablus—garb, 52, 61, 86, 124.

Tuna, 28, 66, 83, 91.

Tunus, 47, 48, 86, 124.

Türk, V, XI, 29, 59, 101, 103,

iii— 1 13.

Türkistan (bk. Devlet-i aliyye).

Türkiye, I, VI, IX, XI, XIII.

ridesi, 5, 39, 60, 89.

Ulu Cami 5

,
(Bursa’da), 1271 zelze-

lesinde kubbelerinden yedisi ile

iki minaresinin harab olduu,

33 -

Urganl, Bursa köprülerinden, 1271

zelzelesinde hasara urad, 33,

34 '

Urkaps, Krm, yarm-adasn ka-

raya balayan berzahn bat ks-

m üzerindeki müstahkem mevki
(Perekop)

, 38, 39.

Uteybe «UaIc, Bir arab kabilesi, 141,
146.

Ülkütar, M. akir, I.

Üsküdar, Boaziçi’nin Anadolu sa-

hilinde mehur semt, 9, 72.

Üss-i zafer, Es’ad Efendi’nin vak’a-i

hayriyye’ye dâir mâruf eseri, 3.

Vadi-i Fatma, 129.

Vak’a-i hayriyye, Mahmud II. ta-

rafndan yeniçeri ocann kal-

drlmas, II, 3.

Varna, 56.

Vasf Maa, Müir, Kars’ müdafa’a

edip esir düen kumandan, 60.

Vehbi Molla, îmam-zade Mustafa,

(Mekâtib-i umumiyyeye nazr
muâvini mevaliden ve Âlî Pa-

a mensublarmdandir, Anadolu

payesine kadar yükseldikten son-

ra 27 Recep 1294 de ölmü-
tür'' : Rerid Pa^a’um arii vp-

Sarm Paa’nm sadaretinde mek-

teblerde ressamlk öretiliyormu

rivayetinden ürkerek harita müs-

veddelerini abdesthanelere at-

trd, 11.—Muâyedede Abdül-

mecid Hann ayan öpmekle

padiahn ibirarn mucib ol-

duu, 46. — Rüdiye mekteb-

lerinden idadiye gönderilen on

bir talebenin adiyle hariçten

acemi çocuklar yollad, 56.

Vehbi Paa, Mekkede mirliva (son-

radan ferik olmutur)
j

1
1 7, 1 30,

m , 145-

Veli Paa, Giridli Mustafa Nâilî

Paa’nn olu, Paris sefiri Veli-

>ûddin Paa. O srada valiliine
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tâyin olunduu Girid’e git-

mek istemedii ve Fransz el-

çisi Thouvenel’in yardm ile

Hariciye nazr olmak ümidine

dütüü, 51.

Veli-Paa, Kars tabyalarndan biri-

nin ad, 58.

Veys (veya Veysi) Paa, Hicaz ve

rak ordusunda erkan reisi ferik,

113, x 15, 1x6, 121— 123, 128,

130.— Abdülmuttalib’in Veys

Paa’ya mektubu ve Veys Paa’-

mn cevab, 144.

Veziriye, Cidde’ye iki saatlik bir

yer, 119.

Vidin, 52.

Viyana, IH, XIII, 39, 42 > 47 >76,

78, 84, 85.

VVilliams Paa, Sir William Fen-

wick Williams (1800-1883),

ngiliz generallerinden olup

Osmanl hizmetine giren, Krm
muharebesi srasnda Kars’n

müdafaasnda çalarak uhdesine

vezaret tevcih edilen ve Ruslara

esir düen zat, 60.

Ya’la. d»! Mekke emirlerinden (Te-

zâkir’de M»» eklinde yazldr),

151-

Yahya, erif, 15.

Yahya Kürdi, eyh, 117.

Yavuz Sultan Selim, 91, 149, 150,

151-

Yedikule, stanbul’da mehur semt,

53-

Yemen, 124, 142.

Yenikale, Karadeniz ile Azak denizi

arasndaki boazda bir müstah-

kem mevki’, 43.

Yeni Karakolhane, Mekke’de bir

karakolhane, 1 1
5— 1

1

7 -

Yeni mecmua. Bu derginin 20 Ha-

ziran 1918 sayl nüshas, V, 101.

Yezid, Mehur Emevî hükümdar bi-

rinci, 149.

Yldrm Han Cami’i (Bursa’da),

1271 zelzelesinde bu cami’ mi-

naresinin harab olduu, 33.

Yldz, Böaz’m Beikta srtlarn-

daki mehur semti, XI.

Yunanistan, 50.

Yusuf bin Ahmed Ba-Nace -o-l'l

,

Cidde tacirlerinden ve Mekke’-

ye isyan mektubunu gönderen-

lerden, 102.

Zafiri, Büyükdere’de lokantac, 35.

Zambaur, E. de, Manuel de gene-

alogie et de chronologie pour l’His-

toire de l'slam adl eserin müel-

lifi, 151.

Zekiye Sultan, Abdülmecid Han’n

kz olup küçük yata vefat ettii

(Pazartesi, 11 Cumadelulâ 1272),

67.

Zemzem-i erif kuyusu, 113.

Zevi-Zeyd a ,
Haim-oullar

ailesinin Katade’den geien ko-

luna verilen isimdir ve Abdül-

muttalib Efendi’ye kadar Mek-

ke emirleri bu koldandr. Ail-

enin dier koluna Zevi-Avn

denir, 1 1 9.

Zeyd, erif j.j Gp ,
Mirliva Meh-

med Paa’mn konana ta’ar-

ruzu, 119. Avrca bk. 113— 115,

1 1 7, 128, 141.

Zeyme -u i, Mina boazndan 5 saat

mesafede bir yer, 141.

TDV slam Aratrmalar
Merkezi kütüphanesine

Orhan aik GOKYAY’a
VAKFIDIR,




